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Útdráttur 

Sjónvarpið er rótgróin stofnun sem er í opinberu hlutafélagi, í eigu allra landsmanna og 

hefur verið starfrækt í 50 ár. Frá stofnun Sjónvarpsins á árinu 1966 hefur hlutverk þess 

verið að upplýsa, fræða og skemmta landsmönnum. Það hefur þó orðið fyrir gagnrýni í 

gegnum tíðina, fyrir ósanngjarna stöðu á auglýsingamarkaði eða dagskrárefni sem 

neytendum hefur ekki alltaf þótt mikið varið í. Nú eru nýir tímar í afþreyingu með 

stafrænar efnisveitur eins og Netflix, þar sem áhorfendur hafa aðgang að kvikmyndum 

og þáttum heima í stofu. Með komu efnisveitanna eru margir farnir að efast um líftíma 

sjónvarpsstöðva með línulega dagskrá eins og Sjónvarpið. Á þessum tímum er mikilvægt 

fyrir stofnun eins og Sjónvarpið að skoða hverjir séu að horfa á menningarlegt og 

íslenskt efni Sjónvarpsins og hvernig það er að reynast áhorfendum. 

Markmið rannsóknarinnar var því að kanna hvaða hópar horfa á menningarlegt og 

íslenskt efni Sjónvarpsins. Jafnframt var kannað hvernig skynjuð gæði á efni Sjónvarpsins 

væri á meðal hópanna og í gegnum hvaða tækni hóparnir horfðu á efni Sjónvarpsins. 

Alls tóku 184 manns þátt í netkönnun sem kannaði áhorf á efni Sjónvarpsins, 

lífstílsspurningar voru settar fram, skynjuð gæði voru einnig athuguð á efninu og skoðað 

hvernig áhorfendur nálguðust efnið. Niðurstöður sýndu að fjórir hópar sem komu úr 

klasagreiningu, horfa mismunandi á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins, en 

áhorf hjá þremur hópum var yfir 60%. Þegar það kom að skynjuðum gæðum á 

menningarlegu og íslensku efni Sjónvarpsins, þótti tveimur hópum að fjárframlagið sitt 

til efnisins ekki skila sér eins og þeir vildu. Tveir af fjórum hópum fannst hins vegar 

menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins vera virði frítíma síns og fjárframlags. 

Einungis einum hópi af fjórum fannst menningarlegt og íslenskt efni sjónvarpsins hvorki 

virði frítíma síns né fjárframlags. Þegar lýsandi tölfræði var skoðuð þá kom í ljós að 37% 

þátttakenda horfðu á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins í gegnum línulega 

dagskrá. Áhorf á menningarlegt og íslenskt efni í gegnum sarpinn mældist næst línulegri 

dagskrá, sem gefur til kynna að stafræn tækni hjálpar Sjónvarpinu að laða nýja 

áhorfendur að sem horfa ekki á hefðbundna dagskrá. 
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1  Inngangur  

Ríkissjónvarpið eða Sjónvarpið eins og það heitir í dag, hóf göngu sína árið 1966. Í dag er 

það hluti af opinbera hlutafélaginu RÚV ohf. RÚV ohf. starfrækir útvarpstöðvarnar Rás 1 

sem er fyrir menningu af öllum toga, Rás 2 sem er dægurmálaútvarp og Rondo sem 

spilar klassíska tónlist og djass allan sólarhringinn.  

Auk Sjónvarpsins rekur RÚV einnig sjónvarpsstöðina RÚV 2, sem er undir sérstaka 

menningarviðburði og svo KrakkaRÚV sem er þjónusta tileinkuð fyrir börn hvort sem 

það er í sjónvarpi, útvarpi eða á vefnum. RÚV heldur úti heimasíðu sinni á ruv.is en þar 

er hægt að nálgast vefsvæði KrakkaRÚV og gagnvirkan sarp Sjónvarpsins sem spilar efni 

Sjónvarpsins eftir óskum áhorfenda á hvaða tíma sólarhringsins sem er (About RÚV, 

e.d.). 

Sjónvarpið er einstakur miðill að því leytinu til að hann er elsti miðill RÚV sem er með 

bæði hljóði og mynd og er með dagskrá alla daga ársins. Hann er kostnaðarsamur í 

rekstri þar sem búnaður og starfsfólk sem þarf í daglegum rekstri er umfangsmikið. Þar 

af leiðandi eru gerðar miklar kröfur til þeirrar starfsemi sem er kostuð af 

skattgreiðendum og vilja þeir fá sem mest fyrir fjárfestinguna sína í ríkisreknum 

fjölmiðli.  

Því er mikil ábyrgð og krafa til  Sjónvarpsins að veita þjónustu sem nýtist flestum s.s. í 

formi veðurfrétta, frétta, tilkynninga í almannavörnum auk annarrar þjónustu sem nýtist 

skattgreiðendum. Auk þessarrar fyrrnefndu þjónustu getur Sjónvarpið veitt skemmtun á 

sjónrænan hátt fyrir áhorfendur. Samkvæmt Drucker (1992) er megin hlutverk 

fyrirtækja á opnum markaði að þjónusta neytendur sína en fyrirtækið þarf tekjur til þess 

að vera til. Sargent (1999) kom með skilgreiningar á stofnunum svipaðar og Sjónvarpið 

þ.e. að hlutverk stofnunarinnar væri í almannaþágu eða betrunar í samfélaginu sem er 

að mestu leyti rétt. Þrátt fyrir að stofnun eins og Sjónvarpið sem veitir góða þjónustu sé 

rekin án áskriftagjalds, getur hún nýtt sér aðrar tekjuleiðir t.d. auglýsingatekjur líkt og 

svipaðar stofnanir í Bretlandi og USA (Sargent, 1999). Á þeim 50 árum sem það hefur 

verið starfrækt, hefur Sjónvarpið verið gagnrýnt á margan hátt t.d. fyrir 

markaðsmisnotkun eða ósanngjarna samkeppnisstöðu, sérstaklega í ljósi þess að allir 
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landsmenn greiði nefskatt til þess (Ekki hafið yfir vafa, 2016). Hins vegar veitir 

Sjónvarpið góða þjónustu í almannaþágu og ætti því að geta nýtt sér tekjuleiðir á opnum 

markaði til að geta haldið áfram að veita góða þjónustu til neytenda sinna. 

Ný tækni er núna á mikilli uppsiglingu og fylgja henni breytingar. Með stafrænu 

sjónvarpi hafa tækniframfarir orðið slíkar að videóleigur á Íslandi hafa þurft að hætta 

sinni starfsemi, því að svo virðist sem þjónustan sem þau hafa veitt sé orðin úrelt og hafi 

ekki undir lokin haft neina sérstöðu á afþreyingarmarkaði. Stafrænar efnisveitur færa 

fólki afþreyingu á þeim tíma sem hentar þeim og í þeirri röð sem þeim finnst vera við 

hæfi. Þá er altalað í umræðunni í dag að línuleg dagskrá sjónvarpsstöðvanna sé orðin 

úrelt og stafrænar efnisveitur séu framtíðin og að sjónvarpstöðva bíði svipuð örlög og 

videóleiganna. Algeng spurning í dag er hvort Sjónvarpið sé að sinna markhópi 

landsmanna frá 18 ára upp í 50 ára (Bless Ísland, 2016). Þannig er hægt að velta fyrir sér 

hvort Sjónvarpið uppfylli þarfir landsmanna frá 18 ára upp í 50 ára í menningarlegu- og 

íslensku efni, sem er talið eitt af meginhlutverkum Sjónvarpsins (Stefna RÚV, 2012).  

Samkvæmt könnun sem Gallup framkvæmdi fyrir RÚV kom í ljós 73% landsmanna 

voru mjög eða frekar jákvæðir gagnvart RÚV. Í kringum 57% landsmanna leita helst í 

menningarlegt og íslenskt efni þegar fólk nýtir miðla RÚV (Valgeir Vilhjálmsson, 2016). 

Þarna eru taldir með allir miðlar RÚV en ekki einungis Sjónvarpið. Þar sem Sjónvarpið er 

dýr og umfangsmikill miðill er nýting hans mikilvæg, þannig að fjárframlög til 

Sjónvarpsins skili sér sem mest aftur til áhorfenda. Ef miða skal á áhorfendur sem eru 

líklegastir til þess að horfa á íslenskt og menningarlegt efni Sjónvarpsins er mikilvægt að 

þekkja mjög vel áhorfendahópinn sinn, e.t.v. með dýpri gögnum en einungis 

lýðfræðilegum gögnum. Þar vaknar spurningin hvaða hópar sækja í þetta efni í 

Sjónvarpinu?  

Eins og fyrr segir þá er Sjónvarpið eins og opinber stofnun samkvæmt skilgreiningum 

Drucker (1992) og Sargent(1999), sem er stofnuð til að höfða til allra landsmanna og 

gerir það býsna vel með þjónustu sinni. Samkvæmt áhorfsmælingu Gallup fyrir RÚV þá 

eru fréttir með 24%, Ferðastiklur eru með 24,3% og veður kl. 19:30 er 20,3% í 

meðaláhorfi í PPM mælinga (Sjá Viðauka A). Þessar tölur lofa góðu en það mætti skoða 

þá hópa sem horfa á efni Sjónvarpsins og hvaða hópar horfa ekki á efni Sjónvarpsins 

með tilliti til þess til hverra væri líklegast fyrir Sjónvarpið að ná til. 
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Sem opinber stofnun getur það reynst mikilvægt fyrir Sjónvarpið að vita hvaða hópur 

af fólki sæki í menningarlegt og íslenskt efni þess. Sjónvarpið þarf einnig að geta sannað 

notagildi sitt og leggja sig fram um að sinna hlutverki sínu vel. Það veitir síðan eins góða 

þjónustu til neytenda sinna og hægt er. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast dýpri 

skilning á áhorfendum Sjónvarpsins og áhorfi þeirra á menningarlegt og íslenskt efni 

Sjónvarpsins. Þá verður gerð lífsstílsrannsókn á þátttakendum rannsóknarinnar og þeim 

skipt upp í hópa byggt á þeirra lífsstíl og áhorfi. Þannig sést hvernig hóparnir horfa á 

fyrrnefnt efni Sjónvarpsins. Að lokum er skoðað hversu vel Sjónvarpið uppfyllir þarfir 

lífsstílshópa, sem horfa á menningarlegt og íslenskt efni. Þessa rannsókn telur höfundur 

vera hagnýta fyrir Sjónvarpið og veita innýn í hvaða lífsstílshópar eru vænlegir 

áhorfendur, á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins.  

Ritgerðin er kaflaskipt og í kafla 2 verður fjallað um hlutverk sjónvarpsins og stað þess 

í nútímanum. Hlutverk Sjónvarpsins er margbrotið en fyrst og fremst felur það í sér að 

upplýsa, skemmta og fræða (Stefna RÚV, 2012). Í kafla 2.1 verður fjallað um skynjuð 

gæði áhorfenda og hvernig hægt sé að mæla gæðamat fólks á skemmtiefni. Umfjöllunin 

tekur meðal annars mið af fræðum í framkomu á sviðslistum en þær eiga margt 

sameiginlegt með dagskrárgerð í sjónvarpi.  

Í kafla 2.2 verður fjallað um menningarlegt og íslenskt efni en þar er skoðað hvers 

vegna ríkismiðill er mikilvægur í samfélaginu. Sjónvarpið er menningarstofnun sem ber 

að fræða og skemmta íslenskum almenningi, segja sögur fólks af landsbyggðinni og 

endurspegla hugmyndir þjóðar um einkenni sín. Í kafla 3 verður fjallað um hverjir horfa 

á íslenskt og menningarlegt efni Sjónvarpsins. Þar er skoðað hvernig lífsstílsrannsóknir 

hafa þróast og hvernig megi nota þær til að skilja hvaða hópar af fólki séu móttækilegir 

fyrir menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins. Það gerir Sjónvarpinu kleift að finna 

neytendahópinn, útbúa kynningarefni, nýta sér boðleiðir og nýmiðla og þ.a.l. tala beint 

við markhópinn. Í kafla 3.1 er fjallað um stafrænt sjónvarp og hvernig landslag á 

afþreyingarmarkaðnum hefur breyst. Þar verður skoðað hvaða áskoranir bíða 

sjónvarpsstöðvar með línulega dagskrá. Í kafla 4 verður aðferðafræði rannsóknarinnar 

kynnt. Í kafla 5 verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og að því loknu í kafla 6 

tekur umræða við.  
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2  Hlutverk Sjónvarpsins og staður þess í nútímanum 

Ríkisreknir fjölmiðlar eru mikilvægir og veita ýmiss konar þjónustu í almannaþágu auk 

þess að veita þekkingu og skemmtun til almennings. Íslenska ríkið hefur frá árinu 1930 

rekið útvarp eða Ríkisútvarpið sem flestir kannast við, enda kemur þaðan skammstöfun 

stofnuninnar RÚV (About RÚV, e.d). Þegar íslensk stjórnvöld veittu varnarliði 

bandarríkjahersins árið 1955 heimild til þess að hefja 108-186 Hz tíðni útsendingar á 

AFRTS eða „Kanasjónvarpinu“ innan varnarsvæðisins á Miðnesheiði, fann íslenska ríkið 

þörfina til að bregðast við þessarri tækniþróun (Átök og deilur um útsendingar, 2005). 

Það var helsta áhyggjuefni íslenskra stjórnvalda að með tilkomu sjónvarpsútsendinga 

kanasjónvarpsins, þá myndi íslensk menning ef til vill verða undir, það er að segja 

tungumál eða þjóðareinkenni Íslendinga.  

Zala Volcic (2005) rannsakaði mikilvægi ríkissjónvarps og innlendrar dagskrágerðar í 

Slóveníu, landi sem varð aftur sjálfstætt 1991. Rannsóknin sýndi fram á að ríkissjónvarp 

og innlend dagskrágerð var Slóvenum mjög mikilvæg. Það var álitið að slóvenska þjóðin 

þyrfti að finna þjóðareinkenni sín  eftir að hafa verið innlimuð í annað ríki í langan tíma, 

ekki ólíkt Íslandi skömmu eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnnar.    

Löng hefð er fyrir því í rannsóknum á þjóðernissinnum og þjóðareinkennum að 

fjölmiðlafólk sé með mikilvægustu aðilum sem móta og endurspegla hugmyndir þjóðar 

um einkenni sín (Gellner, 1983). Í kjölfar umræðu um þjóðernissinna er mikilvægt að 

gera það ljóst hver tilgangur ríkissjónvarps er og hvernig það er aðskilið frá 

áróðurssjónvarpi. Því hefur verið haldið fram að meginmunur á ríkissjónvarpi og 

áróðurssjónvarpi sé sá að ríkissjónvarpi er ætlað að miðla skoðunum almennings en 

áróðurssjónvarpi er ætlað að stjórna skoðunum almennings (Splichal, 1994). Samkvæmt 

þessu er tilgangur ríkissjónvarps að skoða líf fólks af öllum stéttum í landinu og veita því 

fræðslu á sama tíma. 

Þegar Sjónvarpið hóf göngu sína byrjuðu Íslendingar að framleiða sitt eigið 

dagskrárefni og flytja fréttir utan af landi eða utan úr heimi frá ári til árs. Þá hefur 

Sjónvarpið gegnt mikilvægu hlutverki sem fjölmiðill í eigu ríkisins og er mikið notagildi af 

honum fyrir Íslendinga eins og sjá má á þjónustusamningi RÚV við mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið um miðlun upplýsinga í gegnum fréttir s.s. veður og færð á 

landinu allan ársins kring og veitir RÚV þannig þjónustu í almannaþágu (Nýr 

Þjónustusamningur RÚV, 2016). Í stefnumótun RÚV 2012 - 2016 (Stefna RÚV, 2012) 

stendur m.a. við dagskrárstefnu Sjónvarpsins að það viji efla og vera í fararbroddi er 

varðar menningarefni og fræðsluþætti. Enn fremur leggur Sjónvarpið mikla áherslu á að 

vera leiðandi í sýningum á menningarlegu efni en jafnframt endurspegla menningu 

annarra þjóða.  

Drucker (1992) kom með þá skilgreiningu að munurinn á hefðbundnum fyrirtækjum 

sem eru í gróðaskyni og svo stofnunum sem reka sig ekki í gróðaskyni eins og 

Sjónvarpið, sé sá að hefðbundin fyrirtæki veita þjónustu eða vörur en ríkið stjórnar með 

reglugerðum. Hins vegar kemur hvorki flott vara eða reglugerð út úr þjónustu 

Sjónvarpsins heldur kemur betrun í samfélaginu út úr ferlinu samkvæmt skilgreiningu 

Sargent (1999). Þá setti Sargent ítarlegri skilgreiningar á stofnun eins og Sjónvarpi RÚV 

um að hún notfæri sér tekjuleiðir aðrar en beina áskrift, ekki til þess að skapa sér gróða 

heldur til þess að uppfylla starfsstefnu sína og ná markmiði sínu í almannaþágu. Þannig 

stofnun skilgreindi hann sem NFP (not for profit organisation) en þær stofnanir hafa 

einnig marga möguleika til þess að fá tekjur inn s.s. leiðsöguferðir um þær og rekstur 

minjagripaverslana og sölu annars varnings (Mittilä, 2003; Rose-Ackermann, 1990).  

RÚV býður fólki aðgang að safninu á síðu sinni og getur fólk keypt efni úr safndeild 

RÚV gegn vægu gjaldi. Einnig geta kvikmyndagerðarmenn sótt í gamalt sjónvarpsefni og 

aðrar samtímaheimildir gegn gjaldi. Það má heldur ekki gleyma því að Sjónvarpið gegnir 

nú mikilvægu hluterki í miðlun upplýsinga til almennings og hversu mikil breidd og 

dekkun (e. reach) er í dagskrárefni Sjónvarpsins er og hve mikla áherslu Sjónvarpið 

leggur á að vera hlutlaus en ábyrgur miðill. Fólk ber traust til fréttastofu RÚV en hún 

hlaut yfir 69% traust svarenda í könnun MMR (Traust til fjölmiðla, 2016). 

Dagskrárgerðarfólk getur þá boðið fyrirtækjum að styrkja framleiðslu þátta með kostun 

á vörum sínum eða þjónustu sem áhorfendur efnisins geta séð í verki. Sem dæmi gæti 

Lára Ómars verið í Zo on fatnaði í ferðastiklum, en það höfðar til hóps sem er mikið í 

útivist. Markaðsfólk getur notað þetta til þess að koma vöru eða þjónustu á framfæri og 

aukið jákvætt viðhorf hjá áhorfendum gagnvart vörumerkinu ásamt vörumerkjavitund 

eða þjónustu þess. Hins vegar þarf markaðsfólk að hafa í huga að þá þarf að þekkja 
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áhorfendahópinn sem þáttur eða sjónvarpspersónan höfðar til og setja það fram þannig 

að efnið sé samhliða lífsstíl áhorfendahópsins. Þá geta fyrirtæki einnig nýtt sér fjöldann 

sem horfir á kvöldfréttir og notað kynningu á þjónustu eða vöru á þeirra snærum sem 

íslenskur almenningur getur notið góðs af. Sú þjónusta sem Sjónvarpið getur veitt 

fyrirtækjum er að vinna með almannatengsl fyrirtækja án þess að það þurfi að skila 

beinum gróða til stofnunarinnar (Belch, Belch og Dietzel, 2012). Þar af leiðandi eru 

áætluð áhrif almannatengslanna og áhorfið sem viðkomandi fyrirtæki gæti nýtt sér alls 

ekki slæmt. Þess má einng geta að mikilvægi innlendrar dagskrágerðar sem miðlar 

upplýsingum, fræðslu og skemmtun til áhorfenda geta ýmis fyrirtæki í t.d. ferðaþjónustu 

notfært sér í gegnum kostun þátta eða veitt innlendri dagskrárgerð sína þjónustu.  

Russell, Norman og Heckler (2004) rannsökuðu neyslu sjónvarpsefnis og hvernig 

tilfinningaleg tengsl áhorfenda myndast við dagskrárefni sjónvarpsefnis. Áhorfendur 

sem horfa á sjónvarpsþætti í miklum mæli eru líklegir til þess að bindast 

tilfinningaböndum við persónur sem þeir telja sig vera líka eða tengja við á eitthvern 

annan hátt. Niðurstöður þeirra bentu á að áhrif tengsla milli áhorfenda og dagskráefnis 

gerir vörupot (e. product placement) ekki eins áberandi ef þeir þekkja persónuna sem 

notar tiltekna vöru og líkar vel við hana. Þá eru þeir líklegri til þess að þróa með sér 

jákvæðara viðhorf gagnvart vörumerki sem persónan sem fólk tengir sig við notar. Aaker 

(1999) nefndi einnig að jákvæðni áhorfenda gagnvart vörumerki og vörupoti komi frá 

tengslum milli áhorfenda og sjónvarpspersónu, og einnig skapist sterk þörf hjá 

áhorfendanum til þess að líkja eftir neysluvenjum sjónvarpspersónunnar. Það hafði 

Aaker útskýrt sem eins konar hegðun í sjálfstjáningarferli áhorfendans. Með þessarri 

einstöku stöðu Sjónvarpsins í áhorfi skapast mikil tækifæri fyrir dagskrárgerðarfólk til 

þess að skapa metnaðarfullt og fagmannlegt dagskrárefni sem áhorfendur geta skilið og 

tengt sig við.  

2.1 Skynjuð gæði áhorfenda 

Dagskráefni eins og Ferðastiklur eða Stúdíó A væru þá samkvæmt skilgreiningu á 

hlutverki Sjónvarpsins þjónusta í formi upplýsinga, fræðslu og skemmtunar, en 

áhorfendur meta svo gæði þessa þátta út frá skynjun sinni á þessarri þjónustu, hún 

getur þó verið á nokkra vegu.  Rannsókn Hume og Mort (2006) tók fyrir uppfyllingu 

þarfa í sviðslistum en sviðslistir eru eitt form af afþreyingu sem veitir m.a. skemmtun til 
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áhorfenda. Þeir vildu kanna hvernig hægt væri að laða nýja gesti að sýningum á 

sviðslistum með því að skoða skynjuð gæði áhorfenda á þjónustunni sem afþreyingin 

bauð upp á. Talið var að upplifun áhorfenda af sýningunni og ytri þjónustu þættir s.s. 

bílastæði og vettvangur sýningarinnar gegndu veigamiklu hlutverki í uppfyllingu á 

þörfum áhorfenda og þetta skilaði sér í meiri aðsókn á sýningarnar. Kom það í ljós að 

þrátt fyrir að  ekki væri beint samband á milli þessarra tveggja þjónustuþátta þ.e. 

upplifun af sýningunni og svo ytri þjónustu, þá hjálpuðu þessir tveir þættir til að laga 

aðsóknina.  

Hume og Mort (2008) notuðu mælingar Bolton og Drew (1992) til að mæla þessi 

skynjuðu gæði við sviðslistir. Sviðslistir eins og tónleikar eru ekki svo ólík söngvakeppni 

Sjónvarpsins eða tónleikar Skálmaldar með Sinfóníuhljómsveit Íslands í beinni 

útsendingu. Þá væri hægt að yfirfæra þessar mælingar Bolton og Drew yfir á þjónustu 

sem Sjónvarpið veitir þ.e. upplýsingu, fræðslu, dreifileiðir og svo er það frammistaða 

dagskrárefnis Sjónvarpsins. Með þessu mælingum væri hægt að leggja grunn að frekari 

rannsóknum sem einblína enn frekar á gæði efnis sem framleitt er af Sjónvarpinu.  

Þegar Hume og Mort (2008) skoðuðu skynjuð gæði neytenda til afþreyingar bentu 

þeir á að fræðimenn hefðu áður borið kennsl á fjórar skilgreiningar um virði (Caruana, 

Money og Berthon, 2000; Zeithaml, 1981; 1988).  

Þessar skilgreiningar eru:  

 Lágt verð: Virði sem lágt verð. 

 Að fá það sem að þú vilt: Virði er hvað sem er, sem viðskiptavinur vill fá í 
vöruna sína. 

 Virði fyrir verð: Gæði sem viðskiptavinur er tilbúinn að greiða meira fyrir.  

 Að fá það sem þú gafst fyrir: Virði sem endurspeglar hvað þú gafst eða 
fórnaðir fyrir. 

Saman mynduðu þessar víddir skynjað mati áhorfenda á gæðum. Menningarlegt og 

íslenskt efni Sjónvarpsins á ekki mikið sameiginlegt með þessum víddum enda er 

Sjónvarpið skilgreint sem NFP stofnun sem er ekki rekin í gróðaskyni í gegnum bein 

viðskipti við áhorfendur (Sargent, 1999). Hins vegar greiðir íslenskur almenningur til 

stofnunarinnar nefskatt sem hægt væri að líta á sem fjárframlag til hennar, þannig að 

almenningur fær grunnþjónustuna s.s. fréttir, veðurfregnir og tilkynningar 
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almannavarna í formi upplýsinga. Hins vegar þarf að hugsa um fræðsluna og 

skemmtunina sem hlutverk Sjónvarpsins felur í sér. Þá er gott að hafa í huga niðurstöður 

rannsóknar Reddy, Aronson og Stam (1998) sem sýndi m.a. að  innhald þátta skipti máli 

en það felur í sér að áhorfandi telur skemmtanagildi og e.t.v. fræðslu vera ávinning frá 

dagskrárefninu. 

Rannsókn Hume og Mort (2008) studdist einnig við rannsókn Sweeney, Soutar og 

Johnson (1999), og þróuðu mælingar Zeitheml (1988) áfram með því leggja til að 

frammistaða hafi áhrif á skynjaða áhættu á því að missa eitthvað mikilvægt s.s. tíma, 

samverustundir, vinnustundir eða peninga. Með þróun á mælingum Zeitheml víkkuðu 

Hume og Mort (2008) sjónarmið atferlisstefnu neytendans s.s. umbun og fórn, með því 

að láta mælingu sínar innihalda einnig tíma, gagnsemi og áhættu. Með atferlisstefnu er 

miðað við hlutlæga mælingu sem getur verið munnleg hegðun frá viðfangsefninu eða í 

þessu tilfelli áhorfendans, sem felur í sér lýsingu hans á tilfinningum. Með lýsingu 

áhorfendans var hægt að skrá mælingar sem miða við hugsanir eða tilfinningar sem 

áhorfandinn upplifir á ákveðnu tímabili í áhorfi á afþreyingu. Þessar mælingar voru: 

 Upplifði áhorfandinn vellíðan eða vanlíðan?  

 Var þetta umbun fyrir áhorfendann ? 

 Fórnaði hann einhverju fyrir áhorfið ? 

Það getur gert mikið fyrir neytendur Sjónvarpsins að þeir fái dagskrárlið sem þeir hafa 

áhuga á eða þeir geta hugsað sér að þeir fái eitthvað út úr. Neytendur Sjónvarpsins sem 

ferðast mikið innanlands gætu fengið mikið út úr því að fá þátt sem sýnir söguslóðir 

staða út á landi eins og gert er í Ferðastiklum. Til dæmis gætu þeir sem hafa áhuga á 

sögu Íslands á stríðsárunum fengið mikið út úr því að sjá þátt um gamlar rústir 

herstöðva bandamanna í Hvalfirði eða við Helgafell í Mosfellsbæ. Það er gagnsemi fyrir 

neytendann að læra um þessa staði, hann tók litla áhættu vegna þess að hann er hrifinn 

af söguslóðum og þar af leiðandi er hann sáttur við fræðsluefnið frá Sjónvarpinu. 

 Með útvíkkuninni á sjónarmiði atferlisstefnu neytendans er ennfremur hægt að 

spyrja t.d. hvort efnið var gagnlegt fyrir viðkomandi, var tíma viðkomandi vel varið og 

fékk viðkomandi eitthvern persónulegan ávinning þegar hann nýtti sinn frítíma og 

fjárframlag í áhorf á afþreyingunni. Í fyrri rannsókn kom í ljós að þessi tveir þættir þ.e. 
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tími og svo peningar reyndust vera tveir þættir í mikilvægi hjá neytendum (Hume, Mort, 

Liesch og Winzar, 2006). Mælingar gildi frá Bolton og Drew (1992) sem skynjuð gæði 

rannsóknarinnar eru byggð á eru svona:  

 Það sem þú fékkst út úr þessarri þjónustu, er virði peninganna 

 Það sem þú fékkst út úr þessarri þjónustu var virði tímans og fyrirhafnarinnar 

 Það sem þú fékkst út úr þessarri frammistöðu var að mínum tíma og 

peningum var vel varið í þessa afþreyingu. 

2.2 Menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins 

Sjónvarpið er sjónrænn og hljóðrænn miðill sem miðlar upplýsingum og skemmtun til 

fjöldans og hefur mikil áhrif á samfélagið. Þá hefur verið leitt í ljós að innlend 

dagskrárgerð er mikilvæg fyrir þjóð, hvort sem það felur í sér að gera heimildaþætti um 

sögu og menningu, að sýna frá íþróttum um allan heim í staðinn fyrir eingöngu 

innlendar íþróttir og að vera menningarlegur gluggi þjóðar til að horfa út í heim (Volcic, 

2005). Sjónvarp hefur verið blóraböggull fyrir neikvæða hegðun fólks í samfélaginu úr 

hópi áhorfenda og verið kennt um t.d. leti, minnkun bókalesturs, ofbeldi, slæma hegðun 

og fl. Hins vegar hefur komið í ljós að sjónvarpið er fært um að veita fræðslu, upplýsa 

fólk í fagurfræðum og ætti að undirstrika hið gamla í menningu og svo kynna nýjungar á 

ýmsum sviðum menningar (Mitu, 2011). 

Grebner (1977) hélt því fram að tækniframfarir í sjónvarpstækni hafi það haft þær 

breytingar í för með sér að menningin þróaði ákveðna spegilmynd af samfélaginu og því 

hafi fjölmiðlun breytt gerð og dreifingu þekkingar meira en áður hefur þekkst fram á 

hans tíma. Með menningarlegu- og íslensku efni er átt við annars vegar innlenda 

dagskrágerð, þ.e. innlendir fræðsluþættir t.d. Ferðastiklur með Láru Ómarsdóttir (Lára 

Ómarsdóttir og Þór Freysson, 2016) sem fræða almenning um íslenska náttúru og 

staðarheiti, við kynnumst fólkinu sem býr á þessum stöðum og þá fjölbreytilegu 

þekkingu það miðlar til áhorfenda heima í stofu. Þessir heimildaþættir eru framleiddir 

með það að leiðarljósi að fræða íslenskan almenning um söguna á bak við staðarheitin 

til að varðveita þekkingu. Hins vegar eru menningarlegir þættir eins og 

tónlistarþátturinn Stúdíó A með Ólafi Pál Gunnarssyni (Helgi Jóhannesson og Ólafur Páll 

Gunnarsson, 2017), en hann snertir á því helsta í menningu íslenskrar tónlistar. Þar 

tekur Ólafur Páll fyrir íslenska tónlistarmenn og hljómsveitir sem hafa spilað og sannað 
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sig á aþjóðlegum hátíðum t.d. Iceland Airwaves og Sónar Reykjavík. Þetta hjálpar 

þættinum í mörkunarvinnu (e. co-branding) Sjónvarpsins við þessi þekktu vörumerki 

sem fyrrnefndu hátíðarnar eru orðnar víða um heim.  

Hins vegar þurfa menningarlegir þættir sem Sjónvarpið sýnir ekki endilega að vera 

innlendir. Það eru til dæmi um að sjónvarpsstöðvar reknar af hinu opinbera hafi keypt 

sýningarrétt á erlendum fræðsluþáttum eins og BBC þætti Attenborough eða 

nýárstónleikum sinfóníuhljómsveitar Vínarborgar sem sýna menningu og fræðslu frá 

öðrum löndum. Rannsókn Olmstad og Kim (2002) á PBS (Public Broadcasting Service) í 

fjölstöðva umhverfi (e. multichannel enviroment) sýndi fram á hve mikilvægt 

vörumerkjavirði opinberrar sjónvarpsstöðvar sé fyrir sjónvarpsstöðina að hafa í  

samkeppni við aðrar einkareknar stöðvar. PBS og Sjónvarpið eru lík að mörgu leyti t.d. 

eru þær báðar opinberar sjónvarpsstöðvar sem eru ekki í áskriftarleið (e. non-

commercial) en eru þó ekki undanskilin samkeppni (e. non-competitive) á markaðnum. 

Stöðvarnar hafa einnig verið að verjast þrýstingi frá samkeppnisstöðvum um að halda 

vinsælum þáttum á dagskrá hjá sér en ekki missa þá yfir til keppinautanna s.s. innlendir 

fræðsluþættir og barnaefni.  

Olmstad og Kim (2002) bentu einnig á að vörumerkjavirði væri mikilvægt fyrir PBS að 

búa yfir og það hefði haft jákvæð áhrif fyrir PBS. Margir fræðimenn hafa skilgreint 

vörumerkjavirði sem skynjuð gæði, hollustu við vörumerki og vörumerkja tengsl í 

sambland við vörumerkjavitund (Aaker, 1996; Yoo, Donthu & Lee, 2000). Ólafur Páll 

Gunnarsson er útvarpsmaður á Rás 2 með vandaða þætti um tónlist og tónlistarhátíðir. 

Með sjónvarpsþáttunum Stúdíó A þá getur verið að hann sé að færa mikið af sínum 

dyggu hlustendum á Rás 2 tengsl við skynjuð gæði útvarpsþátta hans og tengja 

vörumerki Sjónvarpsins við Rás 2 (Helgi Jóhannesson og Ólafur Páll Gunnarsson, 2017).  

Sjónvarpið hefur með sinni innlendu dagskrágerð reynst vera gluggi erlendra 

áhorfenda inn í íslenska menningu. Með þeim glugga er kominn grundvöllur fyrir 

Sjónvarpið að selja innlent efni og þáttagerð til annarra landa. Sjónvarpið hefur gert 

samstarfssamning við söludeild DR (Denmark Radio) um að selja íslenskt efni í gegnum 

söludeild DR. Með þessu er verið að tryggja auknar tekjur íslenskra sjálfstæðra 

framleiðenda dagskrárgerðarefnis og annarra íslenskra sjónvarpsstöðva, styðja innlenda 
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framleiðslu en jafnframt mun RÚV ohf. einnig aðstoða þessa aðila við sölu, kynningu og 

fjármögnun efnis í gegnum samninginn (RÚV í samstarf við DR Sales, 2016).  

Með samstarfi við innlenda framleiðendur á borð við RVK Studios við gerð þátta eins 

og „Ófærð“ auk samningsins á milli RÚV og DR sales, þá mun íslenskt dagskrárefni þurfa 

að búa yfir gæðum til að standast kröfur og þarfir erlends dagskráefnis. Til þess að geta 

keppt við erlent dagskráefni þá þarf efnið að hafa uppfyllt þarfir og gert góða grein fyrir 

skynjuðum gæðum áhorfenda á efninu. Þannig munu skynjuð gæði áhorfenda á 

fjölbreyttu íslensku og menningarlegu efni Sjónvarpsins skipta máli. Þá er mikilvægt að 

skilja hvaða lífsstílshópar eru vænlegir í áhorfi á menningarlegt og íslenskt efni 

Sjónvarpsins. 
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3  Hverjir horfa á íslenskt og menningarlegt efni Sjónvarpsins? 

Að skilja þarfir fólks er mikilvægt þegar það snýr að því að veita vörur eða þjónustu 

svipað og Sjónvarpið gerir með íslensku og menningarlegu efni. Til þess að bera kennsl á 

markaðinn þarf markaðsfólk að skilja neytendahegðun, hvaða þarfir eigi að uppfylla og 

hvernig hægt sé að miðla þeim boðum til markhópsins. Skilgreining neytendahegðunar 

er talin víð, lýst sem ferli og aðgerðir sem fólk fer í gegnum þegar verið er að leita að, 

velja, kaupa, neyta, meta og losna við vörur eða veita þjónustu sem uppfyllir þarfir og 

óskir neytenda (Belch, Belch og Dietzel, 2012).  Það má kortleggja ákvörðunarferli 

neytendans í 5 stig:  

 Auðkennsl á vandamál (t.d. óánægja, nýjar þarfir eða langanir)  

 Upplýsingaöflun  

 Valkostir metnir   

 Kaupákvörðun  

 Eftirkaupshugleiðingar 

Mikilvægt er fyrir markaðsfólk að skilja ákvörðunartöku eða kauphegðun neytendans 

en án neytenda sem leita eftir þjónustu eða vöru fyrirtækis selst ekki mikið. Þó er ekki 

nóg að skilja einungis kauphegðun og kaupákvörðunarferlið. Á fyrri stigum 

greiningarferlisins þarf að þekkja hverjar eru þarfir markhópsins sem fyrirtækið getur 

uppfyllt. Jafnframt þarf að þekkja helstu persónueiginleika neytendans, sem vara og 

þjónusta gæti höfðað til og finna hvaða markaðshluta vara og þjónusta fyrirtækisins eigi 

erindi í.  

Markaðshlutun (e. segmentation) er þegar fyrirtæki sem ætlar að starfa á markaði 

hlutar niður markaðinn í smærri og skilgreindari hópa, enda eru neytendur á öllum 

markaðnum of stór, dreifður og margleitur hópur í þörfum eða óskum. Í markaðsmiðun 

(e. targeting) þarf fyrirtæki að velja sér hluta markaðarins fyrir vörur sínar eða þjónustu. 

Sá hluti hefur nokkra einsleita vænlega hópa, með svipaðar þarfir og óskir sem 

fyrirtækið uppfyllir (Smith, 1956; Vyncke, 2002). Fjöldi og gerð markaðshluta er háð 

stefnumótun sem fyrirtækið vill fara eftir, Sjónvarpið er opinber stofnun sem er ætluð 
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fyrir almenning í landinu en það gæti reynst erfitt fyrir Sjónvarpið að þóknast öllum. Það 

er til hópur fólks sem horfir ekki á sjónvarp og ætti Sjónvarpið að einbeita sér að því að 

skoða hvaða hópar eru að horfa á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins og sinna 

þeim vel. 

Út frá sviði rannsókna á hvötum hóf sálfræðingur að nafni Abraham Maslow (1943) 

að skoða þetta og útfæra myndrænt. Hugsanlegar þarfir neytenda byggjast á nokkrum 

gerðum sem gætu höfðað til neytenda,  Maslow setti þær fram í formi stigveldis þarfa 

manna (e. Hierarchy of human needs) eða sem pýramída Maslow. Maslow áleit að fólk 

fæddist með þessar þarfir og þær birtust í þessarri ákveðnu röð í lífshlaupi viðkomandi. 

Samkvæmt pýramídanum eru þarfirnar flokkaðar sem:  

 sjálfseinkennis þarfir  

 sjálfsmyndar þarfir 

 félagslegar þarfir 

 öryggisþarfir 

 grunnþarfir 

Maslow áleit að um leið og einni þörf væri uppfyllt þá yrði hún að gildi (e. value). Það 

varð því hluti af viðkomandi og hvatti hann til þess að sækja í hærra stig af gildum, en 

það eru þær þarfir sem ekki var búið að uppfylla. Fyrst eru grunnþarfir uppfylltar t.d. 

matur og skjól. Þar á eftir eru öryggisþarfir sem viðkomandi leitar eftir uppfylltar, m.a. til 

þess að uppfylling grunnþarfanna haldist. Seinna yfir ævina leitar viðkomandi eftir 

einhverjum sem honum þykir vænt um eða elskar, í gegnum uppfyllingu á félagslegum 

þörfum. Að því loknu sækist viðkomandi eftir virðingu þ.e. sjálfsvirðingu og virðingu 

annarra í kringum sig. Að lokum leitar viðkomandi eftir sjálfseinkenni sínu eða með því 

að reyna að vera besta manneskja sem viðkomandi getur orðið (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2006) . 

Upp úr fimmta áratugnum var hvatatengd rannsókn sem Ernest Dichter (1947) gerði, 

talin hafa hleypt af stað greiningu persónuleika í markaðslegum tilgangi. Dichter lagði í 

rannsókn sinni áherslu á ómeðvitaða hvata, sem var byggð á greiningu Freud, en Dichter 

ætlaði sér að fanga ómeðvitaða hvata í gegnum eigindlega viðtalstækni. Hann komst að 

þeirri niðurstöðu að það þyrfti að skilja viðskiptavininn, viðhorf hans, hvatir og hegðun. 
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Dichter hélt því einnig fram að félagsvísindi gætu seinna þróað mælitæki, sem gæti gefið 

nákvæmari niðurstöður með hópa úr þýði. 

Rannsóknir Maslow og Dichter um hvata neytenda gætu átt nokkra samleið með 

markaðsfræði (Kahle og Chiagouris, 1997). Demby (1974) var fyrstur til að nota sálfræði 

annars vegar og svo lýðfræði (e. demography) hins vegar, útkoman var persónulýsingar 

(e. psychography) Honum fannst lýðfræðileg gögn ekki útskýra nóg ástæður þess af 

hverju fólk kaupir vörur (Vyncke, 2002). Með því að tengja félags- og hegðunarvísindi við 

lýðfræðilegu gögnin, væri hægt að skilja betur hegðun neytenda og því hægt að mynda 

stefnu í auglýsingagerð sem passaði við þá hegðun. Hins vegar voru þessi fyrstu 

mælitæki í persónulýsingum byggð á persónuleikagreiningu og afleiðingarnar voru að 

tengsl við kauphegðunina í rannsóknum mældust of lág eða ekki marktæk (Gunter og 

Furnham, 1992). 

William Lazer (1963) kom í næstu bylgju rannsakenda í persónulýsingu og setti saman 

hugtakið lífsstíll. Lífsstíll samkvæmt Lazer er samsetning á lífsstílsmynstri og 

markaðsfræði. Það sýnir hvernig fólk lifir, eyðir tíma sínum og peningum. Joseph T. 

Plummer (1974) kom í framhaldinu af því með hugtakið lífsstílshlutun (e. lifestyle 

segmenting) en hann hélt því fram að lífsstílshlutun væru í raun sameining tveggja 

hugmyndafræða. Það er lífsstílsmynstur (e. life style patterns) og svo markaðshlutun (e. 

market segmenting). Lífstílsmynstur er hvernig daglegar venjur eða gjörðir fólks daglega 

byrja að mynda eins konar kerfi. Einstaklingur sem er meðvitaður um heilsurækt, hreyfir 

sig mikið og stundar mikla útivist er líklegur til þess að versla næringarríkan mat og hlý, 

endingargóð föt. Þar af leiðandi er ekki líklegt að hann sé móttækilegur fyrir óhollum 

mat eða ódýrum fatnaði. Að þekkja þetta mynstur hjálpar markaðsfólki að bera betur 

kennsl á boðin sem hægt er að miðla til kaupenda og markaðsetja vörur til þeirra. 

Wells og Tigert (1971) komu með mælitæki sem tók mið af þessarri þörf fyrir ítarlegri 

greiningu en það er mælitækið AIO (Activities, Interests and Opinions) sem gengur út á 

virkni fólks, áhugamál þeirra og skoðanir, en mælitækið er með spurningalista sem 

inniheldur 300 spurningar (Wedel & Kamakura, 1998). Með AIO mælitækinu er hægt að 

skoða hvernig fólk eyðir tíma sínum, áhugamál þess eða hverju það tekur eftir í 

nærumhverfi sínu, skoðanir þess um það sjálft og heiminn í kringum sig og svo að lokum 

grunnupplýsingar um hvar það er statt í æviskeiði sínu þ.e. tekjur, menntun og hvar það 
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býr. Þetta mælitæki getur mælt ríkari gögn en lýðfræði og gefur rannsakanda ítarlegri 

innsýn í hóp viðskiptavina sinna. Með lífsstílsrannsóknum þá er verið að reyna svara 

spurningum eins og:  

 Hvað finnst fólki um störf við heimilisþrif?  

 Hefur fólk áhuga á tískunni í dag?  

 Tekur fólk þátt í félagsstarfi?  

 Er fólk bjartsýnt um framtíðina?  

Með þessu mælitæki er hægt að læra mun meira um viðskiptavininn heldur en önnur 

mælitæki höfðu áður gert, það getur sagt mikið til um hvað fólk horfir á, les og hvaða 

tómstundaiðkun það stundar (Lazer, 1963).  Út úr þessu ferli kemur formgerðarflokkun 

eða viðskiptavinirnir fara úr því að vera lýðfræðilegar tölur yfir í að vera nánari 

persónulýsing sem við þekkjum af fólki í kringum okkur eða sem við tengjum sterkt við. 

Þetta auðveldar markaðsfólki að miða beint að áhorfendum t.d. kynningarefni, með því 

að vita hvaða fólk þetta er þá eru meiri líkur á að sé hægt að finna það og tala beint við 

það. 

Sathish og Rajamohan (2012) nefndu einmitt þessar staðalímyndir sem koma upp úr 

formgerðarflokkun þegar þeir voru að rannsaka samband á milli vöru á markaðnum og 

svo lífsstílshóp sem var talinn vænlegur fyrir að kaupa vöruna. Þeir komust að því að 

þetta hjálpaði fyrirtækjum í stefnumiðuðum markaðssamskiptum og við að koma 

boðum sínum um vörurnar þeirra til viðeigandi markhóps. Tökum sem dæmi að 

snyrtivörufyrirtæki vilji markaðsetja snyrtivörulínu sem er í dýrari kantinum. Við söfnum 

lýðfræðlegum gögnum og persónulýsingum (e. psychography), þannig fáum við út tvær 

lýsingar á konum sem gefa okkur upplýsingar um svarendur.  

1.  Yfirstéttakonan Yrsa: Hún Yrsa er kona með stíl. Hún býr í Garðabænum og 

líkar vel við félagslegu stéttaskiptinguna í bæjarfélaginu miðað við atvinnu 

hennar og frítíma hennar. Hún er tískusinnuð og klæðir sig fínt. Hún er 

fjárhagslega vel stæð og  er ekki varkár þegar hún verslar. Hún verslar með tilliti 

til stöðu sinnar og stíls en ekki verðlags. Hún er veraldarvön kona sem hefur 

ferðast erlendis og vill gera meira af því.  
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2. Hefðbundna konan Hafdís: Hún Hafdís er kona sem hefur lifað góðu lífi. Hún 

hefur verið trygg eiginkona, ástrík móðir og samviskusöm húsmóðir. Jafnvel 

núna, eftir að börnin fluttu að heiman snýst lífið hennar um eldhúsið. Hún er 

ekki háskólamenntuð og gefur lítið fyrir listirnar eða menningarlega viðburði. 

Frítími hennar fer í að horfa á sjónvarpið. 

Samkvæmt þessum upplýsingum sem við höfum er Hafdís líkleg til þess að versla 

vandað sjampó og hárnæringu en ekki dýra snyrtivörulínu þar sem hún fer sjaldan út á 

lífið. Yrsa er hins vegar mun vænlegri viðskiptavinur fyrir snyrtivörulínuna þar sem hún 

hefur efni á vörunum, hún fer mikið út og gerir mikið út á útlit sitt. Því ætti fyrirtækið að 

miða að lífsstílshópi Yrsu og miðla boðum fyrirtækisins að þeim markhópi, þar sem hann 

er  líklegastur til þess að neyta vöru eða þjónustu fyrirtækisins. 

Ólíkt pýramída Maslow sem er með stigveldi þarfa í línulegri röð þá taka AIO 

lífsstílsrannsóknir tillit til mismunandi hópa hvort sem vara eða þjónusta nær til 

viðkomandi hóps eða ekki. Það er til hópur af fólki sem horfir á sjónvarp en það er 

mikilvægt að vita af þeim hópi og hvernig persónuleikagerð hans er til þess að miðun á 

markaðshluta okkar sé áreiðanleg.  

Todd og Lawson (2001) rannsökuðu heimsóknir fólks á söfn í Nýja Sjálandi. Þar voru 

söfn að upplifa breyttar aðstæður, meiri samkeppni um fjárveitingar, aukinn þrýsting á 

að laða að fleiri gesti og fjárframlög. Þá hafa söfn sömu skilgreiningu og NFP stofnun s.s 

spítalar, skólar og ríkismiðlar svipaðir Sjónvarpinu (Sargent, 1999). Þeir bentu hins vegar 

á að ekki væri nóg að þessar stofnanir væru álitnar vera til staðar til hins góða í 

samfélaginu, heldur vantaði þær betri markaðsskilgreiningu og auk fræðslu þyrftu söfnin 

að vera með skemmtanagildi (Harrison, 1997; Smith og Beik, 1982). 

Rannsókn Todd og Lawson (2001) var m.a. gerð til þess að fá upplýsingar um fólk sem 

fer á söfn og svo hins vegar fólk sem gerir það ekki. Skilgreina þurfti því þessar tvær 

gerðir hópa í lífsstílshópa eftir AIO lífsstílsmælitækinu, sem notað var í rannsókninni til 

að öðlast dýpri skilning á viðskiptavininum. Í rannsókninni komu fram 7 lífsstílshópar og 

voru 2 þeirra áberandi virkir gestir á söfnum. Annar hópurinn sótti í söfn vegna þeirrar 

samfélagsstöðu sem viðkomandi fékk út úr því að sækja í safn á sérstökum viðburðum 

þess. Hinn hópurinn sótti í söfn þar sem þátttaka allra fjölskyldumeðlima var opnari, 
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fræðsla og skemmtanagildi höfðaði til allra meðlima fjölskyldunnar, sem gerði 

heimsóknina að einstakri upplifun.  

Rannsókn Todd og Lawson (2001) hefur leitt í ljós að með því að þekkja hópana og  

skilja hvers vegna einn hópur sækir í stofnanir en annar ekki, er sú að þá gæti stofnun 

áttað sig betur á lífsstíl neytenda þjónustunnar og hverjir séu vænlegir neytendur 

hennar. Lífsstílsgögn veita því ítarlegri persónulýsingu á áhuga og aðgerðir einstaklinga. 

Með lífstílsgögnunum getur markaðsfólk þannig áttað sig betur á því, hvernig þau geta 

kynnt vöru eða þjónustu sína meira samhliða lífsstíl neytenda á markaði.  

Í staðinn fyrir að einblína á kynningu á vöru eða stofnun, þá væri til að mynda hægt 

að nota vel valdar boðleiðir (e. media vehicles), til að tryggja að engin víxlun á 

mismunandi staðfærslum eigi sér stað. Tökum sem dæmi kynningarefni um 

heimildaþáttaröð sem fjallar um íslenskar fornbókmenntir, sem tekið væri upp á 

Þjóðskjalasafninu og höfðaði til menningarsinnaðra áhorfenda. Kynningarefnið væri 

hægt að auglýsa í Sjónvarpinu og síðan sem einnar bls. stafrænt dreifildi (e. handout) á 

samfélagsmiðlum. Annað dæmi væri kynningarefni fyrir þátt um ljósmyndun í Reykjavík. 

Hægt væri t.d. að taka upp í ljósmyndasafni Reykjavíkur, auglýsa í Sjónvarpinu og á 

Instagram síðu þess í ljósmyndasmáforritinu. Þar væru því notuð miðuð (e. targeted) 

skilaboð til þessa hóps með völdum boðleiðum. Með þessum aðferðum ætti að vera 

hægt að laða að fleiri neytendur. Þannig væri þjónusta Sjónvarpsins nýtt í gegnum ýmiss 

konar boðleiðir til að ná til mismunandi hópa.    

Það eru kannski ekki allir sem kjósa að horfa á menningarlegt og íslenskt efni 

Sjónvarpsins en það hægt að framkvæma lífsstílsrannsóknir sem kortleggja hvaða hópar 

af fólki horfa á þetta. Í framhaldinu af því er hægt að miða á áhorfendur með 

kynningarefni og tala beint við það. Þá eru skynjuð gæði efnisins sem Sjónvarpið 

framleiðir einnig mikilvæg mæling á hvernig megi haga gæðum dagskrárefnis með tilliti 

til efnistaka þess eða útlitsins, meðfram þörfum áhorfenda. 

3.1 Stafrænt sjónvarp  

Hefðbundin sjónvarpsdagskrá eða línuleg dagskrá hefur verið fram að aldamótum ein af 

meginstoðum sjónvarpsstöðva. Fram að aldamótunum árið 2000 skipti uppröðun 

dagskrár sjónvarpstöðva miklu máli enda voru sjónvarpstæki ein af fáum tækjum sem 

gátu flutt fræðandi og skemmtanatengt dagskrárefni til áhorfenda. Vel röðuð dagskrá 
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eftir tímaplássum á sjónvarpsstöð gat ráðið úrslitum um áhorf og auglýsingatekjur 

sjónvarpsstöðva (Reddy, Aronson & Stam, 1998). Gantz og Zohoori (1982) gerðu 

rannsókn á neyslumynstri áhorfenda sjónvarps. Hún leiddi í ljós að fólk var tilbúið að 

haga lífi sínu í kringum sjónvarpsdagskrána, jafnframt sýndi hún að áhorfshegðun 

neytenda væri mjög viðkvæm fyrir breytingum í uppröðun á dagskránni. Það kom í ljós 

að það sem að skipti mestu máli við áhorf á vinsælum dagskrárliðum sé bæði innihald 

efnisins og tíminn sem hann var sendur út.  

Reddy, Aronson og Stam (1998) rannsökuðu möguleikann á nýju dagskrárlíkani nefnt 

SPOT (Scheduling Program Optimally for Television) og gaf niðurstaðan í skyn að 

hálftíma dagskrárliðir hentuðu vel fyrir sýningartímann um kl. 20:00 á kvöldin en um kl. 

22:00 væru klukkustundarlangir dagskrárliðir hentugir til að halda áhorfendum lengur 

við sjónvarpsrásina frekar en að skipta um rás. En forsendan fyrir því að áhorfendur 

skipti ekki um rás til að byrja með eru gæði dagskrárliðarins, annars leituðu áhorfendur í 

næstu sjónvarpsrás eða skruppu út í videoleigu til að leigja mynd sem þeir vildu sjá. 

SPOT var því ágætis verkfæri fyrir rekstraraðila sjónvarpsstöðva til að hafa meiri 

samvirkni dagskrárliða á línulegri dagskrá sjónvarpsstöðvanna en á endanum var það 

reynsla og innsæi dagskrástjóra sem skipti sköpunum fyrir stöðvarnar.  

Hins vegar komu nýjungar í tækni eftir aldamótin, í kringum 2005 þá gat fólk horft á 

stafrænt efni án þess að þurfa að bíða eftir dagskrá sjónvarpstöðvarinnar eða fara út í 

myndbandaleigu. Þetta var ný tækni sem kallaðist Stafræn leiga (e. Video On Demand) í 

gegnum DTV (Digital Television) stafrænt sjónvarp eða afruglara. Árið 2007 fór 

fyrirtækið Netflix af stað með þessar stafrænu leigur sem fólk gat horft á hvenær sem 

það vildi (Anderson, 2007). Á Íslandi kom þessi tækni með dýru verði því videóleigur 

landsins hafa allar lokað og hætt rekstri, eigendur þeirra sáu ekki fyrir sér framtíð á 

þessum vettvangi lengur þar sem þarfir neytenda höfðu verið uppfylltar af 

efnisveitunum (Boði Logason, 2013). 

Þessi þróun teygir anga sína víðar og hefur leitt af sér miklar breytingar um allan 

heim. Í Bandaríkjunum hefur mælt áhorf á sjónvarpstöðvar og línulegrar dagskrár 

minnkað um 3%  frá árinu 2015, þetta bendir til þess að fólk sæki í auknum mæli til 

Netflix en þá eru ekki teknir með snjallsímar eða spjaldtölvur (Chang, 2016). Í skýrslu 

sem  Moffett Nathanson tók saman kom fram minnkun sjónvarpáhorfs.  Hann benti á að 
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árið 2015 hafi heildaráhorf í BNA minnkað um 50%, sem hægt að rekja til vinsælda 

Netflix, þar sem maraþonáhorf (e. binge watching) er að vaxa í vinsældum. Netflix gefur 

út alla þætti þáttasyrpu út í einu og getur fólk klárað heilu syrpurnar í sínum frítíma. 

Skýrslan leiddi í ljós að núverandi hlutdeild Netflix af sjónvarpsáhorfi í BNA er 6% en í 

skýrslunni er því spáð að í kringum árið 2020 verði hlutdeild Netflix 14% af 

sjónvarpsáhorfi (Nathanson, e.d.). Skýrsluhöfundurinn bendir þó á að þetta sé fjarri því 

að vera dauði sjónvarpsstöðva, heldur einungis vaxtarverkir í sjónvarpsgeiranum. 

Þessi þróun er nú orðin að veruleika þar sem úr miklu er að velja í stafrænum 

efnisveitum sjónvarpsstöðva í háskerpu og hægt er að sækja efni frá sjónvarpsstöðvum í 

snjalltæki s.s. stafræn sjónvarpstæki eða spjaldtölvur. Íslenskar sjónvarpstöðvar eru nú 

farnar að starfrækja stafrænar efnisveitur hjá sér s.s. Sjónvarp 365 hjá Stöð 2, Sjónvarp 

Símans hjá Símanum (var áður Skjár 1) og að lokum Sarpur Sjónvarpsins undir RÚV sem 

standa neytendum til boða.  

Einnig getur Sjónvarpið boðið upp á sitt eigið framleitt dagskrárefni og dreift í 

gegnum sínar efnisveitur. Þetta stendur áhorfendum til boða á hvaða tíma sólarhrings 

sem er í gegnum stafræn sjónvörp (Stafrænt Sjónvarp, 2014). Þá er ekki lengur lengur 

nauðsynlegt fyrir fólk að haga lífi sínu eftir sjónvarpsdagskrá líkt og Gantz og Zohoory 

(1982) héldu fram, heldur geta áhorfendur nú sjálfir ráðið því hvenær þeir horfa á 

dagskrárliðina sína.  

En þrátt fyrir þessar nýjungar í afþreyingu er tíma línulegrar dagskrár ekki endilega 

lokið. Maraþonáhorf krefst mikils næðis, að áhorfandi geti ráðstafað frítíma sínum vel 

og er ekki endilega skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Maraþonáhorf hérlendis getur 

hentað illa fyrir fjölskyldufólk eða fólk sem vill fylgjast með viðburðum líðandi stundar. 

Viðburðir í beinni útsendingu s.s. íþróttaviðburðir landsliðsins eða spurningakeppnin 

Útsvar (Sigmar Guðmundsson, Þóra Arnórsdóttir og Helgi Jóhannesson, 2017) falla undir 

línulega dagskrá sem ekki er hægt að upplifa í sarpi RÚV eins og viðburði í rauntíma.  

Hins vegar skipta gæði dagskrárefnisins miklu máli líkt og rannsóknir sýndu. Hálftíma 

þættir kl. 20:00 þurfa að geta komið efninu frá sér á einfaldan en skýran hátt en svo geta 

þættir kl. 22:00 farið ítarlegra í efnistökin (Gantz og Zohoory, 1982; Reddy, Aronson og 

Stam, 1998). Þættir sem eru fyrr á dagskrá gætu höfðað til  flest heimilisfólks en þættir 

eftir tíuleytið gætu verið sérhæfðari og miðað að foreldrum eða einstaklingi á heimilinu. 
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Þetta rennir stoðum undir mikilvægi þess að þekkja hópinn sem horfir á menningarlegt 

og íslenskt efni Sjónvarpsins. 
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4  Aðferð 

4.1 Þátttakendur 

Þýðið í rannsókninni samanstendur af öllum Íslendingum og var þátttakan 198 manns 

(sjá töflu 2). Hentugleikaúrtak (e. convenience sample) var notað við rannsóknina. 

Hentugleikaúrtak gengur út á að lítill tími og kostnaður gangi fyrir en alhæfing á þýði 

hafi ekki eins mikinn forgang. Hins vegar er sú úrtaksaðferð mikið notuð við 

markaðskannanir og taldi höfundur að þannig úrtaksaðferð ætti við í þessarri rannsókn. 

Hentugleikinn fólst í því að höfundur nýtti sér tengslanet sitt í gegnum Facebook síðu 

sína með því að opna fyrir viðburð (e. event) sem sneri að þessarri rannsókn höfundar. 

Höfundur notaði dæmi úr handbók í aðferðafræði til að styðjast við val á 

úrtaksaðferðum sem er hentugleikaúrtak (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003).  

Tafla 1 - Lýsandi niðurstöður yfir þátttakendur 

Aldur Hjúskapastaða Kyn Menntun 

30 ára og yngri 26,9% Einhleyp/ ur 21,3% Karl  14,65% Grunnskólapróf 7,54% 

31 ára – 40 ára 28,4% Í sambúð 36,5% Kona 85,35% Framhaldskólapróf 19,10% 

41 ára – 50 ára 20,3% Gift/ur 37,1% 
  

Iðnmenntun 5,03% 

51 ára – 60 ára 15,2% Ekkill/ekkja 1,5% 
  

Grunnpróf í háskóla 33,17% 

61 ára og eldri 9,1% Fráskilin/n 3,6% 
  

Framhaldsnám í háskóla 35,18% 

Tafla 2 - Lýsandi niðurstöður yfir þátttakendur frh. 

Staða Tekjur Barn/Börn Heimilisfólk 

Er í námi 24,2% 200.000 eða lægra 23,5% Já 69,7% 1 manneskja 14,6% 

Er í fullu starfi 55,1% 200.001– 400.000 25,6% Nei 30,3% 2 manneskjur 27,7% 

Er í hlutastarfi 6,0% 400.001 – 600.000 34,7% 
  

3 manneskjur 23,7% 

Vinn hjá sjálfum mér 1,0% 600.001 – 800.000 11,2% 
  

4 manneskjur 20,7% 

Er með fólk í vinnu hjá mér 2,5% 800.001 –  eða hærra 4,8% 
  

5 eða fleiri 13,1% 

Er atvinnulaus 3,5% 
      Lífeyrisþegi 7,6% 
      

4.2 Mælitæki 

Við gerð spurningarlistans voru skoðaðir lífsstílsspurningalistar s.s. VALS (e. Values And 

LifeStyle), LOV (e. List Of Values) og AIO (e. Activities – Interest - Opinions) sem 

mælitæki á lífsstílshópum og þeirra gildum sem samsvara menningu og lífsstíl neytenda 
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(Jadczaková, 2010; James, 2014; Vyncke, 2002). AIO mælitækið varð fyrir valinu en það 

mælir virkni, áhugamál og skoðanir þátttakenda og raðar þeim upp eftir ákveðnum 

lífsstílshópum sem ásamt víddunum úr þáttagreiningu  spurningalistans. Þannig er hægt 

að nota lífsstílsupplýsingarnar ásamt bakgrunnsupplýsingunum til að ákvarða 

persónuleika hópanna. Mjög erfiðlega gekk fyrir höfundinn að nálgast 300 atriða 

spurningalisti fyrir AIO listann og var haft samband við nokkra fræðimenn sem höfðu 

m.a. skrifað fræðigreinar sem þessi rannsókn byggir á. Sú leit bar engan árangur og var 

ákveðið í samráði við leiðbeinanda höfundar að skoða aðrar greinar byggðar á AIO og 

skoða spurningalista þeirra í viðauka greinanna. Tvær greinar með útbúnum 

spurningalistum voru notaðar til viðmiðunar. Grein Jadzaková (2010) rannsakaði 

kortlagningu á vænlegum viðskiptavinum á fatamörkuðum í Tékklandi og hvort 

tékkneskar konur væru líklegar til þess að versla merkjavörur. Grein eftir James (2014) 

sneri að notkun lífsstílshlutunar til þess að útbúa hagkvæma gistipakka fyrir ferðalög 

háskólanema innanlands í USA. Ástæðan fyrir því að þessar tvær rannsóknir urðu fyrir 

valinu var sú að báðar byggja á AIO mælitækinu og víddirnar sem báðar rannsóknirnar 

mældu voru:  

 Menningarvídd – Viðkomandi er mikið inni í menningarmálum og fylgist mikið 
með listum. Hann horfir mikið  til fagurfræðilegs gildis hluta og sögu á bak við 
þá. Hún innihélt 5 fullyrðingar 

 Fjölskyldu/festuvídd: Fjölskyldan skemmtir sér og eyðir tíma saman. Þetta er 
sá sem sækir í stöðugleika, dagskrá og rútínu hluta. Hún innihélt 10 
fullyrðingar. 

 Samfélagsvídd: Einstaklingurinn er inni í málum og leggur sitt á vogarskálarnar 
tilað hjálpa til í samfélaginu. Hann sinnir mikið félagstarfi og er skyldurækinn. 
Hann stundar útivist eða hópíþróttir. Hún innihélt 6 fullyrðingar. 

 Menningarvitavídd: Þetta er sá sem velur nýjustu tækin, sættir sig ekki við 
hvað sem er og lætur hverja mínútu skipta máli. Það skiptir viðkomandi miklu 
máli að fylgjast með gangi mála í samfélaginu. Hún innihélt 6 fullyrðingar. 

 Hagkvæmnisvídd: Þetta er sá sem lifir í naumhyggju og lætur lítið nægja sér. 
Hann horfir meira á  praktískt notagildi hluta en fagurfræðilegt gildi þeirra. 
Hann nýtir sér alla þjónustu sem stendur honum til boða. Hún innihélt 6 
fullyrðingar. 

 Félagslyndarvídd: Hvar einstaklingurinn sér sig í samfélaginu. Hann upplifir sig 
sem einstakling og er mikið fyrir að breyta til. Hann leggur mikið upp úr því að 
gera hlutina og skapa tengsl við fólk til að miða sig við. Hún innihélt 7 
fullyrðingar. 
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Tafla 3 – Víddir og fullyrðingar 

Vídd Fullyrðingar 

    Uppáhalds afþreyingin mín er að horfa á bíómyndir 

    Ég fer oft á tónleika eða tónlistarhátíðir 

Menningarvídd Mér finnst gaman að heimsækja lista-, náttúru- og/eða menningarminjasöfn 

    Ég sé oft leikverk í leikhúsi 

    Að horfa á sjónvarp er uppáhalds afþreyingin mín 

    Mér finnst mikilvægt að laga heimilið að þægindum heimilisfólks 

    Ég legg áherslu á að heimilsfólk mitt tileinki sér góða mannasiði 

    Mér líkar ekki að sjá dót heimilsfólks út um allt á heimilinu 

    Ég leita til fjölskyldu og vina eftir hjálp 

Fjölskyldu/festuvídd Ég kýs að halda í gamlar hefðir 

 
  Mér finnst mikilvægt að eyða frítímanum með fjölskyldu minni 

    Markmið mitt í lífinu er að sjá fyrir fjölskyldunni minni 

    Mér finnst mikilvægt að gera eitthvað gagnlegt í frítíma mínum 

    Ég vil hafa eigur mínar í röð og reglu 

    Mér finnst að allir ættu að bera ábyrgð á sinni eigin vellíðan 

    Mér finnst mikilvægt að vera virkur meðlimur í hjálparsamtökum 

    Mér finnst mikilvægt að vinna sjálfboðastörf 

    Mér líkar við að vinna að verkefnum í þágu samfélagsins 

Samfélagsvídd Mér líkar við að horfa á eða taka þátt í íþróttaviðburðum 

    Ég horfi reglulega á knattspyrnu 

    Mér finnst íþróttarviðburðir mikilvægari en menningarviðburðir 

    Mér finnst ég hafa mjög góðan fatasmekk 

    Atvinna mín krefst þess að ég sé sé snyrtilega klædd/ur 

    Ég er sjálfsörugg/ur 

Menningavitavídd Ég vil öðlast eins mikla þekkingu og ég get á ævi minni 

    Ég kýs að kaupa dýrari föt af því þau eru vandaðri 

    Þegar það kemur að tísku þá er ég yfirleitt skrefinu á undan öðru fólki 

    
Mér er sama um vörumerki þega ég versla – ég met bara um hvers konar vöru er að 
ræða 

    Það mikilvægasta við vöru er notagildi hennar 

Hagkvæmnisvídd Ég versla aðeins þær vörur, sem ég er vön/vanur að versla 

    Ég nota afslætti eins mikið og ég get 

    Ef ég finn vörumerki sem hentar mér þá leita ég ekki að öðru vörumerki 

    Þegar ég geri stór innkaup þá útbý ég innkaupalista fyrirfram 

    Mér finnst mikilvægt að hafa gaman í frítíma mínum 

    Mér finnst mikilvægt að hitta nýtt fólk og upplifa nýja staði í frítíma mínum 

    Mér finnst mikilvægt að sinna áhugamálum í frítíma mínum 

Félagslyndarvídd   Ég lifi fyrir það að njóta lífsins 

    Mér finnst mikilvægt að breyta rútínu minni reglulega 

    Ég vil ná háttsettri stöðu í lífi mínu 

    Ég fresta oft verkefnum – ég vinn hlutina á síðustu stundu 

Þessar víddir þótti höfundi passa við rannsóknina og var útkoman 40 fullyrðingar í 

lífsstílshluta spurningalistans sem var notaður við kortlagningu á hópum sem horfa á 

menningarlegt og innlent efni ríkismiðils (sjá töflu 3). 
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Við gerð spurningalistans byrjaði höfundur á að gera síuspurningu til að fá sem mest 

út úr þátttöku svarenda. Þar var þátttakandi beðinn um að svara hversu mikið hann 

horfði á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins. Ef viðkomandi svaraði neitandi að 

hann horfði á þetta dagskrárefni þá fór hann beint í lífsstílsspurningarnar og svo var 

hann beðinn um bakgrunnsupplýsingar. Hins vegar ef viðkomandi svaraði játandi að 

hann horfði á þetta dagskrárefni þá var hann spurður í gegnum hvaða tækni hann horfði 

á það. Næst voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinga en svarkostir 

voru á fimm punkta Likert skala frá mjög ósammála til mjög sammála þar sem allir 

svarkostir voru merktir með orðgildum. Fimm punkta Likert skalinn hefur áður verið 

notaður í AIO mælitæki í rannsóknum Jadzaková (2010) og James (2014). Þess má geta 

að 5 punkta Likert skalinn hefur meðal annars notaður hérlendis í þjónustukönnunum 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).   

Í framhaldinu komu bakgrunnsspurningar fyrir lýðfræðisbreyturnar sem voru kyn, 

aldur, staða, hjúskaparstaða, menntun og tekjur þátttakenda sem var byggt á AIO 

mælitækinu. Þrátt fyrir að rannsóknin gangi út á persónulýsingu (e. psychography) er 

lýðfræði (e. demography) mikilvægur þáttur  rannsóknarinnar. Með lýðfræði var hægt 

að setja hópana í formgerðaflokkun, hægt að gefa hópunum persónueinkenni og gera 

lesendum kleift sjá þá fyrir sér myndrænt.  

Í lokin var spurt um skynjuð gæði áhorfenda á þessu innlenda dagskrárefni 

sjónvarpsins sem var svo borið saman á milli þessa lífsstílshópa sem voru taldir líklegir til 

þess að horfa á fyrrnefnt innlent dagskráefni Sjónvarpsins. Skilgreining Bolton og Drew 

(1992) þótti höfundi henta vel fyrir skynjuð gæði vegna þess að sá tími sem áhorfendur 

horfðu á dagskrárefni Sjónvarpsins og jafnframt það fjárframlag sem þeir settu í 

framleiðslu á dagskrárefni Sjónvarpsins, myndaði skynjuð gæði áhorfenda og tengdi það 

við svör fólks sem voru flokkuð í lífsstílshópa út frá  lífsstílsmælitæki rannsóknarinnar. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim fannst efnistök og innihald menningarlegs og 

íslensks efnis Sjónvarpsins vera þess virði í eftirfarandi valkostum: 

 Vera þess virði að horfa á í frítíma mínum 

 Vera virði fjárframlagsins sem það greiði til Sjónvarpsins 

 Vera bæði virði frítíma míns og fjárframlagsins sem ég greiði 

 Vera hvorki virði frítíma míns né fjárframlagsins sem ég greiði 
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 Með því taldi höfundur að hægt væri að sjá hjá þeim sem horfðu á menningarlegt og 

íslenskt dagskráefni Sjónvarpsins, hvort þeir fengu sínar þarfir uppfylltar með tilliti til 

tíma sem var fórnað til áhorfs og peninga sem voru settir í gerð efnisins (Hume og Mort, 

2006).  

4.3 Framkvæmd 

Könnunin var sett upp á Question Pro síðunni í gegnum háskólaaðgang og hún svo 

forprófuð með 5 manns sem gáfu gagnlegar athugasemdir um orðalag spurninga, sem 

síðan var lagað. Þar sem spurningalistinn var langur var búist við því að einhverjir 

þátttakendur myndu hætta í miðri svörun. Þess vegna var slembivalstæki (e. 

Randomiser) settur í könnunina sem lét röð lífsstílsspurninganna koma í 

handahófskenndri röð þannig að fleiri þátttakendur myndu haldast inni fyrir 

þáttagreiningu könnunarinnar. Ókosturinn við slembivalstækið var sá að vænlegir 

þátttakendur gátu ekki tekið könnunina á snjalltækjum heldur einungis í gegnum 

heimilistölvu eða fartölvu.  

Að því loknu var könnunin virkjuð og viðburður stofnaður á Facebook þar sem 

hlekkur könnunarinnar var settur á Facebook síðuna sem var deilt áfram í gegnum vini 

og vandamenn (sjá viðauka B). Að lokinni þátttöku voru þátttakendur hvattir til þess að 

deila könnuninni áfram til vina sinna og vandamanna í gegnum Facebook og mæla með 

þátttöku í könnuninni þar sem rannsóknin hafði hagnýtt gildi fyrir fjölmiðil í 

almannaeigu. Höfundur bauð 110 Facebook vinum sínum á viðburðinn, svo deildi 

sambýliskona höfundar einnig atburðinum á sinni eigin Facebook síðu og bauð 600 

manns en svo var könnuninni einnig deilt áfram í aðra Facebook hópa sem tengjast 

markaðsfræðinemum og spurningakönnunum. Þátttakendur fengu að vita í 

kynningartextanum að könnunin væri hluti af lokaverkefni meistaranema undir leiðsögn 

Auðar Hermannsdóttur, um áhorf hópa á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins 

sem tæki einungis 5 – 6 mínútur að svara. Þar gæfist þátt takendum tækifæri til þess að 

tjá sig um menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins með þátttöku sinni. Þátttakendur 

voru hvattir til þess að deila könnuninni áfram. Var tekið fram í lokin að svör 

þátttakenda væru ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda.  

Engir styrktaraðilar voru í rannsókninni og var engin umbun boðin fyrir þátttöku í 

rannsókninni en höfundur taldi rannsóknina fela í sér tækifæri fyrir þátttakendur að 
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koma sínu mati á íslensku og menningarlegu efni Sjónvarpsins á framfæri til viðeigandi 

aðila innan stofnunarinnar.  
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5 Niðurstöður 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kortleggja áhorf lífsstílshópa á menningarlegt og 

íslenskt efni Sjónvarpsins, tengsl á milli hópanna hvernig þeir horfa á það efni og hversu 

vel hóparnir skynjuðu gæði menningarlegs og íslensks efni Sjónvarpsins. Bartlett prófið 

reyndist marktækt á að fylgni væri á milli fullyrðinga í þáttum (X2(378)= 1285 p< 0,05), 

Kaiser-Mayer-Olkin mældist 0,616 sem sýndi að úrtakið væri hæfileg stórt fyrir 

greininguna. Þetta sýndi að hægt væri að þáttagreina gögnin og eru því tæk til 

þáttagreiningar. 

Tafla 4 - Lýsandi tölfræði á AIO lífstílspurningunum 

  N m sf 
Mér finnst mikilvægt að eyða frítímanum með fjölskyldu minni. 187 4,46 ,70 

Ég legg áherslu á að heimilsfólk mitt tileinki sér góða mannasiði. 202 4,28 ,80 
Mér finnst mikilvægt að hafa gaman í frítíma mínum. 184 4,23 ,60 

Ég vil öðlast eins mikla þekkingu og ég get á ævi minni. 187 4,23 ,64 
Mér finnst mikilvægt að laga heimilið að þægindum  heimilisfólks. 202 4,22 ,62 
Það mikilvægasta við vöru er notagildi  hennar. 186 4,05 ,76 
Ég leita til fjölskyldu og vina eftir hjálp. 204 4,05 ,81 
Markmið mitt í lífinu er að sjá fyrir fjölskyldunni minni. 188 4,03 ,85 

Mér finnst að allir ættu að bera ábyrgð á sinni eigin vellíðan. 188 4,03 ,77 
Mér finnst mikilvægt að sinna áhugamálum í frítíma mínum. 185 3,98 ,67 

Ég vil hafa eigur mínar í röð og reglu. 186 3,94 ,84 
Ég lifi fyrir það að njóta lífsins. 184 3,91 ,80 

Þegar ég geri stór innkaup þá útbý ég innkaupalista fyrirfram. 186 3,87 1,04 
Mér líkar ekki að sjá dót heimilsfólks út um allt á heimilinu. 203 3,86 ,91 

Mér er sama um vörumerki þega ég versla – ég met bara um hvers konar vöru er að ræða. 186 3,83 ,97 
Mér finnst mikilvægt að gera eitthvað gagnlegt í frítíma mínum. 188 3,72 ,83 
Mér líkar við að vinna að verkefnum í þágu samfélagsins. 187 3,68 ,77 

Ég er sjálfsörugg/ur. 184 3,67 ,88 
Atvinna mín krefst þess að ég sé sé snyrtilega klædd/ur. 187 3,60 ,96 

Mér finnst ég hafa mjög góðan fatasmekk. 187 3,46 ,79 
Ég nota afslætti eins mikið og ég get. 186 3,38 1,03 
Mér finnst gaman að heimsækja lista-, náttúru- og/eða menningarminjasöfn. 203 3,32 1,19 
Mér finnst mikilvægt að hitta nýtt fólk og upplifa nýja staði í frítíma mínum. 184 3,30 ,93 
Ég kýs að halda í gamlar hefðir. 204 3,30 ,96 
Mér finnst mikilvægt að vera virkur meðlimur í hjálparsamtökum. 188 3,23 ,82 
Ég fresta oft verkefnum – ég vinn hlutina á síðustu stundu. 185 3,21 1,24 
Mér finnst mikilvægt að vinna sjálfboðastörf. 186 3,18 ,89 
Mér finnst mikilvægt að breyta rútínu minni reglulega. 185 3,06 ,97 
Ef ég finn vörumerki sem hentar mér þá leita ég ekki að öðru vörumerki. 185 3,03 ,99 
Ég vil ná háttsettri stöðu í lífi mínu. 184 3,02 1,06 

Ég kýs að kaupa dýrari föt af því  þau eru vandaðri. 187 2,98 1,11 
Mér líkar við að horfa á eða taka þátt í íþróttaviðburðum. 188 2,96 1,30 
Að horfa á sjónvarp er uppáhalds afþreyingin mín. 203 2,91 1,12 
Uppáhalds afþreyingin mín er að horfa á bíómyndir. 204 2,86 1,09 
Ég sé oft leikverk í leikhúsi. 204 2,74 1,21 
Ég fer oft á tónleika eða tónlistarhátíðir. 202 2,73 1,17 

Ég versla aðeins þær vörur sem ég er vön/vanur að versla. 186 2,67 ,93 
Mér finnst íþróttarviðburðir mikilvægari en menningarviðburðir 187 2,35 1,23 

Ég horfi reglulega á knattspyrnu. 187 2,16 1,40 
Þegar kemur að tísku þá er ég yfirleitt skrefinu á undan öðru fólki. 186 2,05 ,78 
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5.1 Þáttagreining gagnasetts 

Lýsandi niðurstöður fyrir lífsstílshluta spurningalistans sýna að meðalgildin voru misjöfn 

eftir fullyrðingum og því gætu einhverjar fullyrðingar dottið út við þáttagreininguna (sjá 

töflu 4). Við þáttagreiningu gagnasettsins var notð meginásagreining (e. principal 

factoring analysis) með hornréttum Varimax snúningi með Kaiser normalíseringu. Skriðu 

prófið (e.scree plot) lagði til að 6, 8 eða 12 þættir væru fýsilegar lausnir en við skoðun 

eigingildanna, þá kom 6 þátta lausnin bestu út (sjá töflu 5).  

Tafla 5 - Eigingildi þáttanna 

Þættir Eigingildi 

6 1,556 

8 1,248 

12 0,852 

 

Breytur sem höfðu hleðslur minna en 0,35 duttu út til að ná hærri hleðslum á 

víddírnar og hleðslur sem hlóðust neikvætt voru endurkóðaðar (sjá töflu 6). Alls duttu 

12 fullyrðingar út úr gagnasettinu eftir þáttagreininguna (sjá viðauka C). 
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Tafla 6 - Fullyrðingar og 6 þætti úr þáttagreiningunni 

 

 Fylgnisstuðlar þáttanna 6 voru dreifðir en fylgnisstuðlarnir voru frá miðlungs háum 

tölum yfir í háar tölur (0,6 – 0,8) sem gaf til kynna að hægt væri að túlka niðurstöðurnar 

(sjá töflu 6).  

 
 Lífskúnstner Hreyfing 

Björgunar 
sveitarmaðurinn Trendsetter Húsfreyja Vanafastur 

Ég lifi fyrir það að njóta lífsins ,608           
Mér finnst mikilvægt að breyta rútínunni minni 
reglulega ,521           
Mér finnst mikilvægt að sinna áhugamálum í 
frítíma mínum ,491           
Ég vil öðlast eins mikla þekkingu og ég get á ævi 
minni ,426           
Mér finnst mikilvægt að hitta nýtt og upplifað 
nýja staði í frítíma mínum ,425           

Ég sé oft leikverk í leikhúsi ,409           

Ég fer oft á tónleika eða tónlistarhátíðir ,384           

Ég er sjálfsöruggur ,371           
Mér líkar við að horfa á eða taka þátt í 
íþróttaviðburðum   ,781         
Mér finnst íþróttarviðburðir mikilvægari en 
menningaviðburðir   ,777         

Ég horfi reglulega á knattspyrnu   ,727         
Mér finnst gaman að heimsækja lista-,náttúru 
og/eða menningarminjasöfn*   ,-430         
Mér finnst mikilvægt að vera virkur meðlimur í 
hjálparsamtökum     ,758       

Mér finnst mikilvægt að vinna sjálfboðastörf     ,730       
Mér líkar við að vinna að verkefnum í þágu 
samfélagsins     ,577       
Ég kýs að kaupa dýrari föt af því þau eru 
vandaðri       ,628     

Það mikilvægasta við vöru er notagildi hennar*       ,-513     
Þegar kemur að tísku þá er ég yfirleitt skrefinu á 
undan öðru fólki       ,507     
Mér er sama um vörumerki þegar ég versla - ég 
met bara um hvers konar vöru er að ræða*       ,-480     

Mér finnst ég hafa mjög góðan fatasmekk       ,409     
Markmið mitt í lífinu er að sjá fyrir fjölskyldunni 
minni         ,717   
Mér finnst mikilvægt að gera eitthvað gagnlegt í 
frítíma mínum         ,442   
Mér finnst að allir ættu að bera ábyrgð á sinni 
eigin vellíðan         ,407   
Mér finnst mikilvægt að eyða frítímanum með 
fjölskyldunni minni         ,376   

Ég vil hafa eigur mínar í röð og reglu           ,618 
Mér líkar ekki að sjá dót heimilisfólks út um allt á 
heimilinu           ,505 
Að horfa á sjónvarp er uppáhalds afþreyingin 
mín           ,383 
Uppáhalds afþreyingin mín er að horfa á 
bíómyndir           ,355 

Áreiðanleiki (β) 0,666 0,763 0,787 0,639 0,517 0,528 

* Viðsnúin atriði             
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Þáttunum var gefið nafn eftir því hvernig þau pössuðu við fullyrðingar í viðkomandi 

þætti. Þætti 1 var gefið heitið Lífskúnstner eða félagslyndur einstaklingur sem leggur 

mikið upp úr því að kynnast nýju fólki og er ekki hræddur að breyta til. Hann er 

sjálfsöruggur og ekki smeykur við áskoranir. Þáttur 2 hlaut nafnið Hreyfing sem leggur 

mikið upp úr íþróttum, útivist og er ekki mikið fyrir menningu eða menningarlega 

tengda viðburði. Þáttur 3 hlaut nafnið Björgunarsveitarmaðurinn sem er með mjög 

sterka siðferðiskennd og samfélagslega sinnaður. Hann leggur mikið upp úr tengslum við 

fólk í gegnum félagsstörf og lætur neyð annarra ganga fyrir. 

Þáttur 4 hlaut nafnið Trendsetter eða menningarviti sem er mjög meðvitaður um 

nýjustu straumana í tísku og hvaða vörumerki eru heitust. Það er mikil 

vörumerkjavitund í þeim þætti og þetta fólk vill kaupa dýrara en meiri gæði. Þáttur 5 var 

nefndur Húsfreyjan sem er í miklu ábyrgðarhlutverki, gerir mikið fyrir fjölskylduna en 

heldur því fram að allir beri ábyrgð á sinni eigin vellíðan.  Það er einnig mikið lagt upp úr 

að nýta hvern einasta frítíma til þess að gera eitthvað gagnlegt. Í þessum þætti er einnig 

að finna mikla skyldu gagnvart fjölskyldunni. Þáttur 6 hlaut nafnið Vanafastur, en þessi 

aðili er mjög mikið fyrir að hafa reglu á hlutum, tekur ekki vel í breytingar og er þeirra 

uppáhaldsafþreying að horfa á bíómyndir og sjónvarp. Það eru að öllum líkindum atriði 

sem viðkomandi hefur mikla stjórn á. 

Að því loknu var komið að klasagreiningu til að fá upp hópana en notast var við 

stigveldis (e. Hierarchical) klasagreiningu með Ward´s aðferð ásamt dendogram mynd 

sem höfundur skoðaði til þess að ákveða fjölda klasanna (sjá viðauka D). Klasagreining 

Ward vinnur þannig að hún fækkar mörgum afbrigðum eða einstökum svörum sem 

skera sig úr yfir í einfalt stigveldi sem lætur skyldar breytur saman í klasa. Hún flokkar frá 

mörgum breytum yfir í einn klasa að  lokum, svo velur rannsakandi hve margir klasar séu 

heppilegir. Það gerir viðkomandi með því að draga lárétta línu í gegnum dendogram 

mynd sem er keyrð út með klasagreiningu Ward.  

Höfundur rannsóknarinnar valdi að skera í 4 línur á dendogram sem þýddi að 4 hópar 

kæmu til greina, höfundur taldi að 4 hópar væru heppilegir upp á fjölbreytni frekar en 2 

hópar sem væri mikil einföldun á hópa. Eftir að hafa fundið út fjölda klasa var loks hægt 

að greina meðaltal hópanna á víddirnar sem við fengum í þáttagreiningunni. Með því að 

bera saman meðaltal klasanna við þættina getum við séð hvar hver klasi myndar 
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ákveðinn lífsstílshóp sem er svo borinn saman við bakgrunnnsbreytur með krosstöflum, 

þá var hægt að gera hópunum skil (sjá töflu 7).  

Hópur 1 var skírður Marta Smarta eftir Mörtu í Smartlandi. Sá hópur er lífskúnstner, 

björgunarsveitarmaður, trendsetter, húsfreyja og vanaföst. Hópur 2 var skírður Gyða Sól 

eftir persónunni í Fóstbræðrum. Sá hópur er húsfreyja og er vanaföst. Hópur 3 var 

skírður Freysi Fit eftir smið sem höfundur þekkir og elskar íþróttir. Sá hópur er 

lífskúnstner, hreyfing, björgunarsveitarmaðurinn, trendsetter, húsfreyja og vanafastur. 

Hópur 4 var skírður Friðrikka Fiðrildi eftir vinkonu höfundar sem er opin og listræn. Sá 

hópur er lífskúnstner og björgunarsveitarmaðurinn. 
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Tafla 7 - Meðaltal klasanna við þættina 

Þættir Hópar N M Sf 

  Marta Smarta 83 *3,66 0,45 

  Gyða Sól 30 2,81 0,38 

Lífskúnstner Freysi Fit 41 *3,48 0,35 

  Friðrikka Fiðrildi 30 *3,60 0,44 

  Samtals 184 3,47 0,51 

  Marta Smarta 83 1,95 0,65 

  Gyða Sól 30 2,78 0,90 

Hreyfing Freysi Fit 41 *3,65 0,64 

  Friðrikka Fiðrildi  30 2,3 0,72 

  Samtals 184 2,52 0,97 

  Marta Smarta 83 *3,49 0,57 

  Gyða Sól 30 2,64 0,80 

Björgunarsveitamaðurinn Freysi Fit 41 *3,56 0,51 

  Friðrikka Fiðrildi  30 *3,51 0,50 

  Samtals 184 3,37 0,67 

  Marta Smarta 83 *2,73 0,53 

  Gyða Sól 30 2,08 0,42 

Trendsetter Freysi Fit 41 *2,55 0,54 

  Friðrikka Fiðrildi  30 2,30 0,44 

  Samtals 184 2,51 0,55 

  Marta Smarta 83 *4,27 0,43 

  Gyða Sól 30 *3,85 0,53 

Húsfreyja Freysi Fit 41 *4,13 0,35 

  Friðrikka Fiðrildi  30 3,54 0,42 

  Samtals 184 4,05 0,50 

  Marta Smarta 83 *3,52 0,59 

  Gyða Sól 30 *3,36 0,75 

Vanafastur Freysi Fit 41 *3,63 0,52 

  Friðrikka Fiðrildi  30 2,78 0,39 

  Samtals 184 3,40 0,64 

Meðaltal með * var hópur sem var metinn inn í vídd.   

 

 Marktækni á kí kvaðrat prófum við bakgrunnsbreyturnar mældist ekki en það er 

mögulegt það stafi af smæð úrtaksins og tengsl ekki skýr. Hins vegar voru 

bakgrunnsbreyturnar notaðar eftir bestu getu til að klára persónugreiningu hópanna (sjá 

töflu 8).  
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Tafla 8 – Lífsstílshóparnir skírðir og með bakgrunnsupplýsingar 

l 

5.2 Skynjuð gæði hópanna 

Þegar skynjuð gæði voru mæld, var höfundur rannsóknarinnar að kanna tengsl á milli 

breyta, tengsl á milli ákveðinna hópa og hvernig þau meta þá fjóra þætti sem spurt er 

um.  
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Það kom í ljós að marktæk tengsl voru á milli hópa og  skynjaðra gæða á efnistöku og 

innihaldi á menningarlegu og íslensku efni Sjónvarpsins (X2(9) = 41,459 p< 0,05) þ.e. 

hvort menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins sé:  

 Virði frítíma þátttakenda 

 Virði fjárframlagsins sem þeir greiði til Sjónvarpsins 

 Bæði virði frítíma og fjárframlag áhorfenda 

 Hvorki virði frítíma síns né fjárframlagsins til Sjónvarpsins 

Krosstaflan (sjá töflu 9) sýndi að Marta Smarta og Freysi Fit þykja líklegust til þess að 

finnast frítíma þeirra vel varið með menningarlegu og íslensku efni Sjónvarpsins. Þau 

bæði fá mikið út úr menningalegu eða innlendu efni Sjónvarpsins í frítíma sínum. Marta 

er ólíklegust til þess að  finnast fjárframlagi sínu veitt í efni Sjónvarpsins sé þess virði. 

Hins vegar þykir Marta mjög ólíkleg til þess að finnast menningarlegt og íslenskt efni 

Sjónvarpsins vera hvorki virði frítímans né fjárframlagsins.  

Freysi er líklegastur til þess að finnast fjárframlaginu sínu sé vel varið í efni 

Sjónvarpsins en líklegt er að hann noti þjónustu Sjónvarpisins t.d. fréttir, veðurfréttir og 

íþróttafréttir. Freysi er líklegastur til þess að finnast bæði frítíma og fjárframlagi vel  

varið í menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins og þykir ólíklegastur á því að finnast 

að hvorki frítími né fjárframlag til efni Sjónvarpsins sé þess virði. 

Tafla 9 -  Skynjuð gæði hópanna á menningarlegu og íslensku efni 

  Skynjuð gæði   

Hópar Frítimi Fjárframlag Bæði frítími & fjárframlag Hvorki Frítími né fjárframlag 

Marta Smarta 30,4% 5,1% 53,2% 11,4% 

Gyða Sól 13,8% 10,3% 24,1% 51,7% 

Freysi Fit 31,7% 24,4% 34,1% 9,8% 

Friðrikka Fiðrildi  20,0% 20,0% 50,0% 10,0% 

Samtals 26,3% 12,8% 43,6% 17,3% 

 

Gyða Sól er ólíklegust til þess finnast að frítíma sínum sé vel varið til Sjónvarpsins í 

menningarlegu og íslensku efni Sjónvarpsins. Þetta styður það að menningarlegt efni nái 

til hennar en það getur verið að menningarlegir þættir snúi ekki að áhugasviði Gyðu en 

hún kýs praktíska hluti fyrir heimilið. Gyða Sól er líklegri en Marta á að finnast að 

fjárframlagi sé vel varið til efnis Sjónvarpsins en hún er líkleg til að nota praktíska 
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þjónustu eins og fréttir eða veðurfréttir. Hins vegar er Gyða er ekki líkleg til þess að 

finnast að sínum frítíma og fjárframlagi sé vel varið í efni Sjónvarpsins. Gyða þykir 

líklegust til þess að finnast að hvorki frítími sinn né fjárframlag til Sjónvarpsins sé þess 

virði. 

Friðrikka Fiðrildi er ekki líkleg til þess að finnast frítíma sínum sé vel varið í sjónvarp. 

Friðrikka þykir líkleg til þess að finnast að fjárframlagi sínu sé vel varið í efni 

Sjónvarpsins. Þá er Friðrikka mjög líkleg til þess að finnast bæði frítíma sínum og 

fjárframlagi vel varið í menningarlegt og íslenskt efni. Friðrikka er ólíkleg til þess að 

finnast að efni Sjónvarpsins sé hvorki virði frítíma síns né fjárframlagsins. 

5.3 Hvaða hópar horfa á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins 

Með því að nota Kí kvaðrat greiningu ásamt krosstöflu með Ward aðferðinni var hægt 

að kanna hvaða hópar horfa á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins. Það reyndust 

vera marktæk tengsl milli hópa eftir því hvort þeir horfa á menningarlegt og íslenskt efni 

Sjónvarpsins eða (X2 (3) = 8,001; p = 0,046 p< 0,05 (sjá töflu 10).  

Tafla 10 - Áhorf hópanna á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins 

  Þitt áhorf   

  
Ég horfi á menningarlegt og/eða íslenskt efni 
Sjónvarpsins 

Ég horfi ekki á menningarlegt og/eða íslenskt efni 
Sjónvarpsins 

Marta Smarta 65,10% 34,90% 

Gyða Sól 36,70% 63,30% 

Freysi Fit 63,40% 36,60% 

Friðrikka Fiðrildi 63,30% 36,70% 

Samtals 59,80% 40,20% 

 

Krosstaflan sýnir að Gyða Sól horfir síst af öllum hópunum á menningarlegt og 

íslenskt efni Sjónvarpsins en Marta Smarta horfir mest á fyrrnefnt dagskrárefni 

Sjónvarpsins en svo horfir Freysi Fit og Friðrikka Fiðrildi þar á eftir.  

Þetta gefur til kynna að Marta Smarta fylgist með menningarlegum og innlendum 

málum. Freysi Fit er líklegur til þess að fylgjast með fréttum, íþróttum og svo ferðaþætti 

t.d. Ferðastiklur. Friðrikka Fiðrildi þykir mjög líkleg til þess að fylgjast meira með 

menningarlegu efni sem er sett á netið og er ekki háð ákveðnum dagskrártíma. Hún 

getur einnig í sarpinum skoðað heimildarmyndir eða þætti um list þegar hún hefur tíma. 

Hún er mjög félagslynd og lætur ekki dagskrána stjórna tímanum sínum en leggur 
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áherslu á félagslífið. Henni er ekki sama um félagsleg mál og er með sterka félagskennd 

sem fær hana til þess að fylgjast með fréttum og umræðuþáttum á sínum eigin tíma. 

5.4 Í gegnum hvaða tækni horfa hóparnir á menningarlegt og íslenskt 
efni 

Það kom í ljós að það voru engin marktæk tengsl hópa í gegnum hvaða tækni hóparnir 

horfi á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins nema á sarpi RÚV á rúv.is. (X2 (3) = 

15,429; p = 0,001  p<0,05.  

Friðrikka Fiðrildi er líklegust til þess að nota sarpinn á rúv.is eða um 80% (sjá töflu 

11). Hún getur einnig í sarpinum skoðað heimildarmyndir eða þætti um list þegar hún 

hefur tíma. Marta Smarta er líkleg til þess að nota sarpinn á rúv.is  og Gyða Sól líkleg til 

þess að nota sarpinn en Freysi Fit er ólíklegastur á því að nota sarpinn á rúv.is. 

Tafla 11 - Hvaða tæki hóparnir horfa á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins.  

  Ég horfi á það í gegnum sarpinn á ruv.is 

  Já  Nei 

Marta Smarta 55,40% 44,60% 

Gyða Sól 40% 60% 

Freysi Fit 36,60% 63,40% 

Friðrikka Fiðrildi 80,00% 20% 

Samtals 52,70% 47,30% 

 

Lýsandi tölfræði (sjá töflu 12) sýndi fram á það að flest allir þátttakendur horfðu á 

menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins í gegnum línulega dagskrá, svo í gegnum 

VOD myndlykilinn og svo í sarpinum á rúv.is.  

 

Tafla 12 - Lýsandi tölfræði tækjanotkun þátttakenda 

Í gegnum hvaða tækni nálgast þú menningarlegt og íslenskt efni? 

Ég horfi á það í gegnum sjónvarpið í hefðbundri línulegri dagskrá 36,56% 

Ég horfi á það í gegnum stafrænan myndlykil (VOD) þegar ég vil 24,37% 

Ég horfi á það í gegnum sarpinn á rúv.is 22,94% 

Ég horfi á það í gegnum alla ofangreinda þætti 16,13% 
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6  Umræða 

Það sem höfundur rannsóknar lagði upp með rannsókninni var að spyrja hvaða hópar 

horfi á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins og fram komu fjórir hópar með 

persónulýsingum sem hægt var að skoða með tilliti til áhorfs. Niðurstöður sýndu að 

fjórir hópar sem komu úr klasagreiningu, horfa mismunandi á menningarlegt og íslenskt 

efni Sjónvarpsins, en áhorf hjá þremur hópum var yfir 60%. 

Ernest Dichter (1947) kom fram með fremur nákvæma ályktun þegar hann greindi frá 

því að skilningur á neytandanum, ásamt lýðfræðilegum gögnum myndi skila ríkari 

gögnum. Wells og Tigert (1971) tókst að útbúa mælitæki sem bjóða upp á að mæla 

virkni, áhugamál og skoðanir neytenda, sem gefur okkur innsýn í neytendahópa. Sathish 

og Rajoman (2012) komu svo með rannsókn sem sýndi fram á samband milli vöru á 

markaði, hvaða hópur er vænlegur til að versla vöruna og hvernig formgerðaflokkun fer 

fram. Í þessarri rannsókn voru svipaðar aðferðir notaðar til þess að finna hópana sem 

horfa á menningarlegt og íslenskt efni sjónvarpsins. 

Hóparnir voru:  

 Marta Smarta 

 Gyða Sól 

 Freysi Fit  

 Friðrikka Fiðrildi 

Menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins er með ágætis áhorf af landsmönnum 

sem virðast sækja í menningarlegt eða innlent efni Sjónvarpsins. Meira að segja 

hópurinn sem horfði síst á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins, var með þriðjung 

af áhorfi í sínum hópi. Gellner (1983) hélt því fram að fjölmiðlar ættu drjúgan þátt í að 

móta og endurspegla hugmyndir þjóðar um einkenni sín, en þetta sýnir að efni 

Sjónvarpsins nýtur mikils áhorfs af öllum hópunum. Mæling MMR (Traust til fjölmiðla, 

2016) sýndi að fréttastofa Sjónvarpsins hlaut hátt traust áhorfenda. Það sýnir að þegar 

fréttum og skoðunum almennings er miðlað með traustum hætti, er líklegt að hóparnir 

snúi sér að Sjónvarpinu, þ.e. þegar hóparnir sækja sér upplýsingar eins og fréttir. 
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Þegar það kom að skynjuðum gæðum fannst tveimur hópum, Marta og Friðrikka 

sínum tíma og fyrirhöfn vel varið í menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins. Hins 

vegar fannst Mörtu og Gyðu menningarlegt og íslensks efni Sjónvarpsins ekki 

peninganna virði. Ef við skoðum svipað dæmi um virði eins og Caruana, Money og 

Berthon (2000) og svo Zeithaml (1981; 1988) komu með, þá getur verið að virði efnisins 

endurspegli ekki hvað viðkomandi gaf eða fórnaði fyrir. Í tilfelli Sjónvarpsins þá getur 

það verið að menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins endurspegli ekki gjöldin sem 

almenningur greiðir til Sjónvarpsins. Ástæður fyrir því geta verið margar t.d. útlit 

þáttanna, óvönduð eftirvinnsla þátta vegna tímaleysis eða skortur á stefnumótun í 

heimildaþáttagerð innan Sjónvarpsins en það þyrfti frekari rannsóknir. 

 Marta og Freysi gætu hafa notað frítíma sinn til þess að afla sér upplýsinga, eða 

fræðslu sem þau gætu, fyrir að fylgjast vel með efninu hvort sem er tengt vinnu eða 

áhugamáli sem Marta og Freysi fengu út úr því að horfa á efnið. Freysi Fit og Friðrikka 

Fiðrildi þykja líklegust til þess að sækja sér afþreyingu á sínum eigin tíma. Friðrikka er 

ekki vanafaöst og fylgir að öllum líkindum ekki línulegri dagskrá, e.t.v svo hún þurfi ekki 

að fórna samverustundum þegar þær gefast. Þegar það kom að virði fjárframlagsins til 

Sjónvarpsins, þá voru Freysi Fit og Friðrikka Fiðrildi mun líklegri en hinir hóparnir að 

notfæra sér aðgengi að upplýsingum og efni Sjónvarpsins. Freysi Fit og Friðrikka Fiðrildi 

eru líklegust að horfa á sarpinn sem er opinn allan sólarhringinn og ekki háð línulegum 

dagskrátíma. Þar af leiðandi getur þetta verið jákvæð þróun líkt og Nathanson talaði um 

í skýrslu sinni (Nathanson, e.d.). Með þessarri nýju tækni þá er möguleiki að ná til fleiri 

áhorfenda.  

Marta Smarta og Friðrikka Fiðrildi voru líklegastar til þess að finnast menningarlegt 

og íslenskt efni Sjónvarpsins, bæði frítímans virði og fjárframlagsins. Ef við skoðum 

fræðin á bak við mælingu Bolton og Drew (1992) á skynjuð gæði á frítíma og fjárframlag, 

þá fannst Mörtu og Friðrikku menningarlegt og íslenskt efni sjónvarpsins peninganna og 

fyrirhafnarinnar virði þegar það var spurt um bæði. Það gefur til kynna að Mörtu finnst 

frítíminn og fjárframlagið eiga rétt á sér en hins vegar að efnið endurspegli ekki virðið 

sem hún gerir kröfu um. Hins vegar var Gyða Sól líklegust til að finnast efni Sjónvarpsins 

vera hvorki virði fjárframlagsins né frítíma síns. Gyða Sól horfir þar af leiðandi síst á 

menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins af öllum hópunum. 
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Engin marktæk tengsl mældust, þegar spurt var í gegnum hvaða tækni hóparnir 

horfðu á menningarlegt og íslenskt efni sjónvarpsins, nema á sarpinum. Þegar lýsandi 

tölfræði var skoðuð, þá kom í ljós að meirihluti þátttakenda horfðu á menningarlegt og 

íslenskt efni Sjónvarpsins, í gegnum línulega dagskrá. Þessar niðurstöður eru svipaðar og  

niðurstöður Gantz og Zohoori (1982), þ.e. að fólk er gjarnan tilbúið að haga lífi sínu í 

kringum sjónvarpsdagskrá. Í lokin má þess geta að niðurstöður í rannsókn Reddy, 

Aronson og Stam (1998), sýndi að innsæi og reynsla dagskrárstjóra í neyslumynstri 

áhorfenda skiptir sköpum. Þrátt fyrir að fólk hagi lífi sínu oft eftir dagskránni, þarf 

Sjónvarpið samt að þekkja vel þarfir áhorfendahópa sinna. 

6.1 Túlkun og vangaveltur lífstílshópa 

Samkvæmt persónugreiningunni er Marta líklega yfirmaður á vinnustað sínum, 

menntuð, býr yfir miklum fróðleik og reynslu í mannlegum samskiptum. Það kemur sér 

vel fyrir hana að fylgjast með innlendum viðburðum til að skilja betur fólk og aðstæður. 

Marta þykir líkleg til þess að fylgjast með fréttum og Útsvari þannig að hún geti skilið og 

átt góð samskipti við samstarfsfólk sitt sem ólust upp í öðrum bæjarfélögum en 

Reykjavík. Hún gæti átt auðveldara en aðrir með að tengjast nýju fólki. Marta Smarta 

horfði mest á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins af öllum hópunum en hún á 

fjölskyldu sem er með skipulagðan fjölskyldutíma sem þau horfa saman á afþreyingu. 

Marta er líkleg til að stjórna samræðum sem hún á við fólk sem hún hittir daglega s.s. 

vinnufélaga, vini á kaffihúsi eða í æfingargrúppu sem hún hittir fólk í spinning sem 

spjallar saman eftir æfingu. 

Þegar kom að skynjuðum gæðum hjá Mörtu taldi hún menningarlegt og íslenskt efni 

Sjónvarpsins vera frítíma síns virði en hún notar það m.a. til að afla sér upplýsinga til að 

fylgjast með gangi mála. Hins vegar fannst Mörtu virði fjárframlagsins sem hún greiðir til 

efnisins ekki vera þess virði en það gæti verið að Marta hafi hærri kröfur til fagurfræði 

heldur en hinir hóparnir. Hins vegar þegar kom að virði frítíma og fjárframlagsins saman 

þá var Marta jákvæðust allra hópanna. 

Gyða Sól horfir síst á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins af öllum hópunum. 

Samkvæmt persónugreiningunni þá er Gyða Sól líklega iðnmenntuð sem smiður, 

hárgreiðslumanneskja eða úr háskólanámi tengdu atvinnulífinu t.d. opinberri stjórnsýslu 

eða ferðamálafræði. Hún spáir í notagildi hluta og er ekki að spá mikið í vörumerki. Hún 



 

 47     

vinnur í 50% eða 75% starfshlutfalli, hugsar um heimilið og fjölskylduna þegar hún er 

ekki að vinna. Í frítímanum sínum gerir hún nytsamlega hluti í kringum heimilið s.s. 

innrétta eða endurskipuleggja heimilið. Gyða er ekki félagslynd fyrir utan vinnu eða 

heimilið og fer sjaldan út að hitta fólk. Hún fylgist með fréttum, veðurfréttum og 

fréttaskýringarþáttum eins og Landinn. Hún er vanaföst og kýs að hafa hluti í röð og 

reglu. Hún nýtir hluta af frítíma sínum með fjölskyldu sinni en er einnig þeirrar skoðunar 

að hver og einn beri ábyrgð á sinni vellíðan.  

Þegar kom að skynjuðum gæðum var Gyða Sól með lágt skor á því að frítíma sínum 

væri vel varið í menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins. Þegar kom að virði 

fjárframlagsins til Sjónvarpsins þá var lágt skor hjá Gyðu. Hins vegar er Gyða Sól með 

lægsta skorið á að frítíma sínum og fjárframlagi sé vel varið í menningarlegt og íslenskt 

efni Sjónvarpsins. Þetta gæti skýrt það hversu lítið hún horfir á menningarlegt efni 

Sjónvarpsins og horfir frekar á innlent fréttatengt efni. Menningarlegt og íslenskt efni 

höfðar ekki mikið til hennar nema það sem upplýsir hana um gang mála á Íslandi. Ef til 

vill gætu menningarlegir þættir um mannvirkjagerð víkinga sem afhjúpa gamla tækni 

höfðað til hennar. 

Samkvæmt persónugreiningunni er Freysi Fit í barnlausri sambúð. Freysi er 

háskólamenntaður og er laghentur s.s verið í kringum iðnmenntun. Freysi vinnur í 

kringum íþróttafélög eða í störfum tengdu, stjórnun og hefur gott jafnvægi á vinnu og 

frítíma. Freysi horfir næst mest á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins af öllum 

hópunum. Hann vinnur með fólki og er félagslyndur. Freysi tekur að sér sjálfboðastörf 

og er líklegur til þess að vera í björgunarsveit. Hann fylgir tískunni og á vörumerkjaföt 

fyrir útivistina og svo klæðist hann æfingafatnaði. Hann nýtur útivistar og hreyfir sig 

mikið utan vinnunnar.  

Þegar kom að skynjuðum gæðum þá er Freysi með hæsta skorið á því að 

fjárframlaginu sé vel varið í efni Sjónvarpsins en líklegt er að hann noti þjónustu 

Sjónvarpisins t.d. fréttir, veðurfréttir og íþróttafréttir. Freysi er með hátt skor á því að 

bæði frítíma og fjárframlagi sé varið í menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins og er 

með lægsta skorið á því að hvorki frítími né fjárframlag sé þess virði. Freysi fylgist líklega 

með fréttum, veðurfréttum, íþróttafréttum og Ferðastiklum Láru Ómars sem segir frá 

mörgum gönguleiðum og öðrum útivistarperlum. Hann er líklegur til þess að fylgjast 
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með veðurfréttum til þess að sjá hvernig spáin verður fyrir fótboltaleik eða fyrir góða 

göngu. 

Friðrikka Fiðrildi er rétt á eftir Freysa Fit í áhorfi á menningarlegu og íslensku efni 

Sjónvarpsins. Samkvæmt persónugreiningunni þá er Friðrikka Fiðrildi í sambúð og er 

með háskólamenntun á grunn- og framhaldstigi. Hún á börn en vinnur fullt starf í 

kringum skrifstofustörf. Hún ferðast erlendis með fjölskyldunni og fer á nýja staði árlega 

eða á öðru hverju ári. Hún er virk í félagsstörfum, syngur í kór og er í nýjum námskeiðum 

reglulega til að læra eitthvað nýtt. Hún horfir á menningarlega þætti sem fjalla um listir 

og menningu hérlendis og erlendis.  

Friðrikka Fiðrildi hefur ekki hátt skor á því að frítíma sínum sé vel varið í sjónvarp. 

Friðrikka er með næst hæsta skorið á því að fjárframlaginu sé vel varið í efni 

Sjónvarpsins. Þá er hátt skor hjá Friðrikku á því að bæði frítíma sínum og fjárframlagi sé 

vel varið í menningarlegt og íslenskt efni. Friðrikka er með næst lægsta skorið á því að 

efni Sjónvarpsins sé hvorki virði frítíma síns né fjárframlagsins. Það gæti verið að 

Friðrikka horfi ekki eins mikið á línulega dagskrá og álíti svo að föstu tímaplássin passi 

ekki við lífsstíl hennar. Þar sem mikil tengsl eru hjá Friðrikku á milli þess að bæði frítíma 

sínum og fjárframlagi sé vel varið í menningarlegt og íslenskt efni er líklegt að Friðrikka 

kunni að meta samfélagslegt hlutverk ríkismiðils. Hún er líklega félagslynd og lætur ekki 

dagskrána stjórna tíma sínum en leggur áherslu á félagslífið. Hún fylgist með 

samfélagslegum málum og er líklega með sterka félagskennd sem fær hana til þess að 

fylgjast með fréttum og umræðuþáttum á sínum eigin tíma. 

Sarpurinn var hvað mest notaður af Friðrikku Fiðrildi, Mörtu Smörtu, Freysa og svo 

Gyðu Sól þar á eftir. Bakgrunnsbreyturnar voru notaðar til að fylla upp í þau svör sem 

fengust í könnuninni svo hægt væri að klára persónulýsingu hópanna. 

6.2 Takmarkanir rannsóknar 

Það  mátti rekja helstu takmarkanir á rannsókninni til stærð úrtaksins og 

mælitækisins. Þátttaka í rannsókninni var 198 manns en hins vegar luku nokkrir ekki við 

þátttöku rannsóknarinnar. Í þáttagreiningunni duttu út 12 fullyrðingar sem orsakaði það 

að fleiri þátttakendur duttu út við greininguna og var talan komin í 184 manns sem hafði 

þannig áhrif á fylgnistuðul þáttanna að hann veiktist svo áreiðanleiki 

þáttagreiningarinnar náði rétt upp í miðháar tölur í KMO prófinu. Þetta ásamt 
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fækkuninni á þátttakendum  varð til þess að dreifingin í bakgrunnspurningunum var afar 

ójöfn þar sem fjölda þátttakenda vantaði og var enginn marktækur munur á 

bakgrunnsbreytunum í lýfræðihluta könnunarinnar. Einnig var hlutfall kynjanna ójafnt í 

könnuninni en hópur 3 var karllægastur með 22% karlmenn. Því leggur höfundur til að 

endurhugsa úrtaksaðferð sem er líklegri til þess að fá fleiri þátttakendur í álíka 

lífsstílsrannsókn til að fá marktækari niðurstöður. 

Mælitækið heppnaðist ekki eins vel og búist var við en e.t.v. hefði verið betra að fá 

allar 300 spurningar AIO spurningalistans til þess að skoða betur samsetninguna á 

spurningalistanum sem myndi henta þessarri rannsókn betur. Í staðinn var listinn búinn 

til úr tveimur rannsóknum sem höfðu sérsniðið hann að viðkomandi rannsóknum. Það 

er líka möguleiki á því að bandaríski spurningalistinn hafi ekki yfirfærst vel yfir á íslensku 

vegna þýðingu orðalags fullyrðinga eða menningarmismunar á milli íslands og 

bandaríkjanna.  

6.3 Tillögur að frekari rannsóknum 

Í þessarri rannsókn náðist ekki að mæla marktæk tengsl milli hópa við hvaða 

áhorfsleiðir eða tækni þeir sækja efnið. Þeirri spurningu hefur ekki verið fyllilega svarað 

og væri það hægt að rannsaka það betur. Í framhaldinu á því væri hægt að skoða hvort 

að nægur fjöldi notenda VOD væru til staðar fyrir Sjónvarpið sem gæti lagt drög að því 

að setja inn heilu innlendu þáttasyrpurnar á appi svipað og Netflix gerir með nýmiðlum.  

Einnig væri hægt að skoða betur skynjuð gæði á viðburðum dagskrárefnis 

Sjónvarpsins samkvæmt skilgreiningu Hume og Mort (2006). Þar ná aðrir þættir inn sem 

snúa að sviðslistum þar sem áhorfendur geta mætt á staðinn s.s. söngvakeppni eða 

spurningaþátt og metið hvernig framkoma sjónvarpsfólks var ásamt því hvernig 

aðstaðan var á staðnum t.d. bílastæði eða aðstaða gesta. 

Í ljósi þess að öllum hópunum fannst að skynjuð gæði á menningarlegu og íslensku 

efni Sjónvarpsins væru ekki virði fjárframlagsins sem þeir greiði til Sjónvarpsins væri 

áhugavert fyrir Sjónvarpið að rannsaka það nánar. Þá væri hægt að skoða vöruþróun og 

gæðastjórnun á þessu efni framleitt af Sjónvarpinu og þá hugsanlega með skynmati 

rýnihópa, sem gæti komið með tillögur að þvi hvernig sé hægt að auka virði 

menningarlegs og íslensks efnis Sjónvarpsins. 
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 Að lokum væri hægt að skoða meðalhátt hlutfall af iðnmenntuðu fólki í Gyðu Sól sem 

fannst lítið skynjað virði vera í dagskrárefni Sjónvarpsins. Það væri hægt að rannsaka 

nánar hvers vegna þeim finnist fjárframlag til Sjónvarpsins ekki skila sér og hvers vegna 

þau horfi síst á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins. Ef til vill væri hægt að skoða 

hvort sum efnistökin í dagskrárgerð þyrftu að vera tæknilegri eða sérhæfðari gagnvart 

iðn - eða starfsmenntuðu fólki sem snýr að mannvirkjagerð eða öðru tengt iðnmenntun 

sem gæti uppfyllt þarfir þessa hóps. 
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Viðauki 

Viðauki A – PPT mælingar meðaláhorf á Sjónvarpið 43.viku 
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Viðauki B – Spurningalisti rannsóknarinnar 

Hvaða lífstílshópar horfa á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins? 

Myndun þarfar: Að kortleggja hvaða lífstílshópar horfa á menningarlegt og íslenskt 

efni Sjónvarpsins og skynjuð gæði þeirra á efnistökum og innihaldi efnisins.  

Rannsóknarspurningar 

o SP1: Hver eru skynjuð gæði hópa á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins? 

o SP2: Hvaða hópar horfir á menningarlegt og íslensk efni Sjónvarpsins og hvaða 

hópar horfa ekki á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins? 

o SP3: Í gegnum hvaða tækni horfa hóparnir mest á menningarlegt og íslenskt efni? 

Greiningaðferðir 

o Lýðfræðilegar spurningar: Aldur, fjölskyldustaða, menntun, starfsstaða, 

innkoma, fjöldi barna, fjöldi heimilismanna. 

o Lífstílsbreytur: Frítími, nýjungar, menning, fjölskylda, fræðsla, skemmtun, 

hagkvæmni, samfélag, tengsl. 

 

o Hvaða hópar/klasar af fólki horfa á og horfa ekki á menningarlegt og íslenskt efni 

Sjónvarpsins? Ward´s hierarchical cluster greining 

o Eru tengsl á milli hópa við áhorf (horfa vs horfa ekki) á menningarlegt og íslenskt 

efni Sjónvarpsins? Kí kvaðrat greining 

o Í gegnum hvaða tækni nota lífstílshópar sem horfa á menningarlegt og íslenskt 

efni Sjónvarpsins? Kí kvaðrat greining 

o Er munur á milli hópa í gegnum hvaða tæki þeir horfa á menningarlegt og íslenskt 

efni Sjónvarpsins? Kí kvaðrat greining 

 

 

 

 

 

Ágæti þátttakandi, 

 

Ég er nemi í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Ég er að vinna 

lokaverkefnið mitt í meistaranáminu mínu sem snýr að áhorfi á menningarlegt og íslenskt 

efni Sjónvarpsins/RÚV. Könnunin ætti að taka um það bil 5 mínútur og er nafnlaus. Svör 

verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. Þátttaka þín er mikils metin og er ég gríðarlega 

þakklátur fyrir hana. 

 

Með fyrirfram þökk 
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Gísli Þór Gíslason 

gthg25@hi.is 

 

Könnun 

Með menningarlegu- og/eða íslensku efni þá er átt við innlenda dagskrágerð þ.e. 

innlendir upplýsinga- og fræðsluþættir t.d. Fréttir og Kastljós, Ferðastiklur með Láru 

Ómarsdóttir sem fræðir almenning um íslenska náttúru og staðarheiti.  

Svo er átt við menningarlega þætti t.d. Attenborough: Furðudýr í náttúrunni sem 

David Attenborough fer með áhorfendur í ferðalag og sýnir furðuverur í náttúrunni, 

Nýárstónleikar í Vínarborg eru árlegir tónleikar sinfóníusveit Vínarborgar í beinni 

útsendingu á nýársdag.  

 

1. Veldu einn af eftirfarandi valkostum sem þú telur eiga best við þitt áhorf.  

- Ég horfi hlutfallslega oft á menningarlegt og/eða íslenskt efni Sjónvarpsins. 

- Ég horfi hlutfallslega sjaldan á menningarlegt og/eða íslenskt efni Sjónvarpsins. 

- Ég horfi aldrei á menningarlegt og/eða íslenskt efni Sjónvarpsins  

*Ef viðkomandi svarar síðasta valkostinum þá fer hann beint í 

lífstílsspurningarnar  

 

2. Hverja af eftirfarandi valkostum telur þú eiga best við. Hér má merkja við fleiri 

en einn valkost. 

 Hvernig horfir þú á menningarlegt og íslenskt efni Sjónvarpsins? 

- Ég horfi á það í gegnum sjónvarpið í hefðbundri línulegri dagskrá 

- Ég horfi á það í gegnum stafrænan myndlykil (VOD) þegar ég vil 

- Ég horfi á það í gegnum sarpinn á rúv.is 

- Ég horfi á það í gegnum alla ofangreinda þætti 

 

Aðalspurningar AIO spurningar 

Veldu hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum: 

1. Uppáhalds afþreyingin mín er að horfa á bíómyndir. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

2. Ég fer oft á tónleika eða tónlistarhátíðir. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

3. Mér finnst gaman að heimsækja lista-, náttúru- og/eða menningarminjasöfn. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 
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4. Ég sé oft leikverk í leikhúsi. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

5. Að horfa á sjónvarp er uppáhalds afþreyingin mín.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

6. Mér finnst mikilvægt að laga heimilið að þægindum heimilisfólks. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

7. Ég legg áherslu á að heimilsfólk mitt tileinki sér góða mannasiði. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

8. Mér líkar ekki að sjá dót heimilsfólks út um allt á heimilinu. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

9. Ég leita til fjölskyldu og vina eftir hjálp. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

10. Ég kýs að halda í gamlar hefðir.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

11. Mér finnst mikilvægt að eyða frítímanum með fjölskyldu minni. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

12. Markmið mitt í lífinu er að sjá fyrir fjölskyldunni minni. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

13. Mér finnst mikilvægt að gera eitthvað gagnlegt í frítíma mínum. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

14. Ég vil hafa eigur mínar í röð og reglu.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

15. Mér finnst að allir ættu að bera ábyrgð á sinni eigin vellíðan.   

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

16. Mér finnst mikilvægt að vera virkur meðlimur í hjálparsamtökum. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 
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17. Mér finnst mikilvægt að vinna sjálfboðastörf. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

18. Mér líkar við að vinna að verkefnum í þágu samfélagsins. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

19. Mér líkar við að horfa á eða taka þátt í íþróttaviðburðum. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

20. Ég horfi reglulega á knattspyrnu. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

21. Mér finnst íþróttarviðburðir mikilvægari en menningarviðburðir 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

22. Mér finnst ég hafa mjög góðan fatasmekk.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

23.  Atvinna mín krefst þess að ég sé sé snyrtilega klædd/ur.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

24. Ég er sjálfsörugg/ur.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

25. Ég vil öðlast eins mikla þekkingu og ég get á ævi minni.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

26. Ég kýs að kaupa dýrari föt af því þau eru vandaðri. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

27. Þegar það kemur að tísku þá er ég yfirleitt skrefinu á undan öðru fólki. 

 Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

28. Mér er sama um vörumerki þega ég versla – ég met bara um hvers konar 

vöru er að ræða.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

29. Það mikilvægasta við vöru er notagildi hennar. 
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Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

30. Ég versla aðeins þær vörur, sem ég er vön/vanur að versla.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

31. Ég nota afslætti eins mikið og ég get.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

32. Ef ég finn vörumerki sem hentar mér þá leita ég ekki að öðru vörumerki. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

33. Þegar ég geri stór innkaup þá útbý ég innkaupalista fyrirfram.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

34. Mér finnst mikilvægt að hafa gaman í frítíma mínum.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

35. Mér finnst mikilvægt að hitta nýtt fólk og upplifa nýja staði í frítíma 

mínum.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

36. Mér finnst mikilvægt að sinna áhugamálum í frítíma mínum.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

37. Ég lifi fyrir það að njóta lífsins.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

38. Mér finnst mikilvægt að breyta rútínu minni reglulega.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

39. Ég vil ná háttsettri stöðu í lífi mínu. 

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

40. Ég fresta oft verkefnum – ég vinn hlutina á síðustu stundu.  

Mjög ósammála – Ósammála – Hvorki né – Sammála – Mjög sammála 

 

Bakgrunns spurningar: 

1. Hver er aldur þinn?  
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- 20 ára eða yngri 

- 21 ára – 30 ára 

- 31 ára – 40 ára 

- 41 ára – 50 ára 

- 51 ára – 60 ára 

- 61 ára – 70 ára 

- 71 ára eða eldri 

 

2. Hver er hjúskaparstaða þín?  

- Einhleyp/ ur 

- Í sambúð 

- Gift/ur 

- Ekkill/ekkja 

- Fráskilin/n 

 

3. Hvert er kyn þitt?  

- Karl  

- Kona 

 

4. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

- Grunnskólapróf 

- Framhaldskólapróf 

- Iðnmenntun 

- Grunnpróf í háskóla 

- Framhaldsnám í háskóla 

 

5. Hver er staða þín? 

- Er í námi 

- Er í fullu starfi 

- Er í hlutastarfi 

- Er vinnuveitandi/Vinn hjá sjálfum mér 

- Er vinnuveitandi/Er með starfsfólk hjá mér 

- Er atvinnulaus 

- Lífeyrisþegi 

 

6. Hverjar eru að jafnaði tekjur þínar á mánuði? 

- 200.000 eða lægra 

- 200.001– 400.000 

- 400.001 – 600.000 

- 600.001 – 800.000 

- 800.001 –  eða hærra 

 

7. Áttu barn/börn? 

- Já / Nei 

 

8. Hve margir búa á heimili þínu að þér meðtöldum? 

- 1 manneskja 

- 2 manneskjur 
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- 3 manneskjur 

- 4 manneskjur 

- 5 eða fleiri manneskjur 

 

9. Veldu eina af eftirfarandi fullyrðingum sem lýsir best þinni skoðun? 

Mér finnst efnistök og innihald menningarlegs og íslensks efnis Sjónvarpsins  

- Vera þess virði að horfa á í frítíma mínum 

- Vera virði fjárframlagsins sem ég greiði til Sjónvarpsins 

- Vera bæði virði frítíma míns og fjárframlagsins sem ég greiði 

- Vera hvorki virði frítíma míns né fjárframlagsins sem ég greiði    

 

 

Takk fyrir þátttökuna! 
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Viðauki C – Fjarlægðar fullyrðingar úr gagnasettinu 

Fullyrðingar sem duttu út við þáttagreiningu 

Mér finnst mikilvægt að laga heimilið að þægindum heimilisfólks 

Ég legg áherslu á að heimilisfólk mitt tileinki sér góða mannasiði 

Ég leita til fjölskyldu og vina efitr hjálp 

Ég kýs að halda í gamlar hefðir 

Atvinna mín krefst þess að ég sé snyrtilega klædd/ur 

Ég versla aðeins þær vörur sem ég er vön/vanur að versla 

Ég nota afslætti eins mikið og ég get 
Ef ég finn vörumerki sem hentar mér þá leita ég ekki að öðru 
vörumerki 

Þegar ég geri stór innkaup þá útbý ég innkaupalista fyrirfram 

Mér finnst mikilvægt að hafa gaman í frítíma mínum 

Ég vil ná háttsettri stöðu í lífi mínu 

Ég fresta oft verkefnum - ég vinn oft hlutina á síðustu stundu 
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Viðauki D – Dendogram mynd klasagreiningar 

 


